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รับที ่…........................................... เลขทะเบยีนสมาชิกท่ี ................................. 
วันท่ี ............................................... สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

 

ใบสมคัรเขา้เปน็สมาชกิสมทบ 
วันท่ี ................................................................. เขียนที ่.............................................................. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงยตุิธรรม จ ากดั 
ข้าพเจ้า ........................................................................................ อายุ ............ปี (วัน/เดือน/ปเีกิด...........................................................)  

เลขประจ าตัวประชาชน  ................................................สถานภาพ โสด สมรส หย่า หมา้ย  ช่ือคู่สมรส (ถ้ามี) ...................................
บ้านเลขท่ี ......... หมู่ ............. ถนน/ซอย ......................................ต าบล/แขวง .......................................อ าเภอ/เขต ............................................... 
จังหวัด .......................รหสัไปรษณีย์ ..........โทรศัพทท์ี่ท างาน ........................... บ้าน ...................มือถือ .......................... e-mail ..........................
ข้าพเจ้าสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมหรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม 
   ก.    เป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม  หน่วยงาน................................................................ 
ต าแหน่ง..............................................ระดับ ....................................................มีเงินได้รายเดือน ...................................บาท   

  ข. เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน/รายวัน พนักงานจ้างเหมาบริการ ของหน่วยงาน.............................................................................  
ต าแหน่ง..............................................ระดับ ....................................................มีเงินได้รายเดือน ...................................บาท   

  ค. เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีคุณสมบัติสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้  
หน่วยงาน........................................ต าแหน่ง.................................ระดับ ................................. มีเงินได้รายเดือน ...................................บาท  

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด จากเว็บไซต์ coopmoj.org โดยตลอด
แล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้ทุกประการ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์แห่งนี้และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้าพเจ้า  มิได้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน  

(ระบุช่ือสหกรณ์ ....................................................................หุ้นคงเหลือ ................................. บาท หนี้สินคงเหลือ ................................. บาท 
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ จ านวน  .............หุ้น  

จ านวนเงิน ........................บาท/เดือน (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยราชการของข้าพเจ้าหักเงินซึ่งข้าพเจ้าพึงต้องส่ง หรือช าระ

ต่อสหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนและเงินประเภทอ่ืนใดที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า ณ ที่จ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ได้ 
ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะช าระค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิกและเงินค่าหุ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จภายในวันซึ่งสหกรณ์ก าหนด 

โดยยินยอมให้ปฏิบัติตามความใน ข้อ 3 ได้ด้วย (ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) กรณีเคยเป็นสมาชิกสมทบแล้วมีความประสงค์จะกลับมาสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบใหม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และหากลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบอีกเป็นครั้งที่ 2 
สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่อีกต่อไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ)  

ข้อ 5 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของสหกรณ์ทุกประการ 

ข้อ 6 ข้าพเจ้า มีบิดาช่ือ .............................................................................  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว 

มารดาชื่อ .............................................................................  ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว 

ข้อ 7 ข้าพเจ้ามีคูส่มรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ช่ือ นาย/นาง ....................................................................................... 

ปัจจุบัน    อยู่ด้วยกัน      แยกกันอยู่     เลิกร้างกันแล้ว     ถึงแก่กรรมแล้ว 
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ข้อ 8 ข้าพเจ้ามีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ คือ (มีต่อด้านหลังหนังสือน้ี) 

1) .................................................................... เกิดวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ............... 

2) .................................................................... เกิดวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ............... 

3) .................................................................... เกิดวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ............... 

4) .................................................................... เกิดวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. ............... 

ข้อ 9 บรรดาหนังสือตั้งผูร้ับประโยชน์ หรือหนังสือตั้งผูร้ับผลประโยชน์อื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์ในท านองเดียวกนันี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยท า
ไว้กับสหกรณ์แห่งนี้ก่อนท าหนังสอืฉบับนี้ ให้เป็นอันยกเลิกท้ังหมด และให้ใช้หนังสือน้ีแทน 

ข้อ 10 ข้าพเจ้ามีความประสงค์   ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์    ไม่ขอตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ตามข้อบังคับสหกรณ์  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน 
เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

ลงช่ือ........................................................................ผู้สมัคร        ลงช่ือ.........................................................................พยานท่ีเป็นสมาชิก 
      (......................................................................)                        (.......................................................................) 
 

ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 

ข้าพเจ้า .......................................................................... ต าแหน่ง ..................................................สังกดั............................................  
ขอรับรองว่า ตามที่ผูส้มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้เป็นความจริงทุกประการ ท้ังผูส้มัครเป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 49 และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ได ้

ลงช่ือ ............................................................................ ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมของคูส่มรสของสมาชกิ (กรณมีคีูส่มรส) 

เขียนที่ ............................................................................ 
วันท่ี ............................................................................... 

ข้าพเจ้า ..................................................................................... ยินยอมให้ .........................................................................................  
ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า ท านิตกิรรมอันเป็นการจัดการสินสมรสของข้าพเจ้าและคูส่มรส กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ทั้งที่
ได้ท าไว้แล้ว และ/หรือ ที่จะท าข้ึนในวันหนึ่งวันใดภายหน้าได้ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็นหนังสือต่อสหกรณ ์

 ลงช่ือ ........................................................................ คู่สมรส 
          ( .........................................................................) ผู้ให้ความยินยอม 
ลงช่ือ ....................................................................พยาน และ                     ลงช่ือ ........................................................................ พยานและ 
          ( ........................................................)ผูร้ับรองลายมือช่ือ                         ( ..........................................................)  ผู้รับรองลายมือช่ือ
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โปรดตรวจสอบเอกสารประกอบการสมคัรใหค้รบถว้น (ไมอ่นมุตัจินกวา่เอกสารจะครบถว้น) 

[  ] กรอกแบบฟอร์มและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 1 ฉบับ 
[  ] กรอกข้อมูลตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ครบถ้วน 1 ฉบับ 
[  ] กรอกข้อมูลตามหนังสือยินยอมใหส้่วนราชการหักเงินเดือน ค่าจ้าง

ประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ ณ ท่ีจ่าย ให้กับ สอ.ยธ.     
ให้ครบถ้วน รวม 3 ฉบับ 

[  ] ส าเนาบตัรข้าราชการ หรือ บัตรลกูจ้างประจ า หรือ บัตรประชาชน 
(ยังไม่หมดอายุ) 1 ฉบับ (ลงช่ือรับรองส าเนา) 

[  ] ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ลงช่ือรับรองส าเนา) 
[  ] ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ลงช่ือรับรองส าเนา) 
[  ] หนังสือรับรองเงินเดือนท่ีเป็นปัจจบุัน 1 ฉบับ  
[  ] ส าเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 1 ฉบับ (ลงช่ือรับรองส าเนา)  
[  ] ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ลงช่ือรับรองส าเนา) 
[  ] ส าเนาใบรับรองการเปลี่ยนค าน าหน้านาม (ถ้ามี) 1 ฉบับ (ลงช่ือรับรอง

ส าเนา) 

เกณฑก์ารถอืหุน้ในสหกรณ ์

สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือน
เป็นอย่างน้อย (เศษปัดขึ้นเป็นหลักสิบ) เช่น 
 เงินได้รายเดือนรวม 12,285 x 4% = 491.40 ค่าหุ้นรายเดือน = 500 บ. 
 เงินได้รายเดือนรวม 20,080 x 4% = 803.20 ค่าหุ้นรายเดือน = 810 บ. 

เงินได้รายเดือน = เงินได้ทุกประเภท ไม่รวมค่าเช่า ค่าล่วงเวลา เงินตกเบิก 

* หุ้นสหกรณ์มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
* สามารถเพิ่มหรือลดการถือหุ้นรายเดือนได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ 

(ส าหรบัเจา้หนา้ที)่ 
 การได้สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิก 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการครั้งท่ี...........วันท่ี
.......................................ได้สิทธิวันท่ี .......................................... 

 

วนัทีช่ าระเงิน 

ค่าธรรมเนยีม
เขา้ 

เปน็สมาชกิ 
(บาท) 

ค่าหุน้ครั้งแรก 
(บาท) 

ค่าหุน้ราย
เดอืน 
(บาท) 

ลงชือ่เจา้หน้าที ่
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หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน ์
        วันท่ี........................................................................................ 
 ข้าพเจ้า........................................................................สมาชิกเลขท่ี......................ต าแหน่ง.....................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.....................................อายุ........................ปี  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี......................................หมู่ท่ี................. 
ซอย....................................หมู่บ้าน..................................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์..............................โทรศพัท์ติดต่อได้สะดวก.......................................... 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับประโยชน์อันพึงเกิดขึ้นในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 
จ ากัด ได้แก่ เงินทุนเรือนหุ้นสะสม เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากในบัญชี รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่น ๆ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เช่น เงินสินไหม
การประกันชีวิต เงินสวัสดิการ และเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ  
 ข้าพเจ้าขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์โดยหนังสือฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ในการยกเลิกหนังสือ
ฉบับก่อนหน้านี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ลงลายมือชื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้มีอ านาจเท่ านั้น ข้าพเจ้า
ประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อันพึงได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ท้ังนี้หลังจากหักจ านวนเงินซึ่งข้าพเจ้าต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกแล้วตาม
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ จึงให้แก่บุคคลดังมีรายช่ือต่อไปนี้ตามล าดับและเง่ือนไขท้ายหนังสือฉบับนี้ 
ล าดับ ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) ความสัมพันธ์ ที่อยู่(โดยละเอียด) ให้ไดร้ับร้อยละ

(%) 
   ที่อยู่...................................................................................... 

.............................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................... 
 

 

   ที่อยู่..................................................................................... 
.............................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................... 
 

 

   ที่อยู่...................................................................................... 
.............................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................... 
 

 

   ที่อยู่...................................................................................... 
.............................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................... 
 

 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจา้มีสติสมัปชัญญะสมบรูณ์ทุกประการ จึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

ลงช่ือ..................................................................สมาชิกผู้แสดงเจตนา 
(...................................................................) 

ลงช่ือ..................................................................พยาน    ลงช่ือ..................................................................พยาน 
        (.................................................................)             (...................................................................) 

เขียนที่.................................................... 
……………………………………………………….. 
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เงือ่นไขการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 

1. ผู้รับโอนประโยชน์ต้องมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกดังต่อไปนี้ คือมคีวามเกี่ยวพันเป็น พ่อ หรือ แม่ หรือ คู่สมรสหรือ  บุตร หรือ พี่หรือ 
น้อง ของสมาชิก 

2.   ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนกไ็ด้ กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน โปรดก าหนดร้อยละที่
ผู้รับโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสทิธิได้รับให้ชัดเจนด้วย เช่น                                                                                            

2.1  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 20 หรอื 
2.2  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 100 ตามล าดับ  

หมายความว่า หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยู่ให้นาย ก. เป็นผูร้ับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่กรรม จึงให้นางสาว ข.  
เป็นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดยีว และเด็กหญิง  ค.3 เป็นผูร้ับโอนประโยชน์ท้ังหมดหาก นาย ก. และนางสาว ข . ถึงแก่กรรม 
3. กรณีที่มีการแกไ้ข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือช่ือก ากับด้วยทุกต าแหน่ง (หา้มใชย้างลบ หรอืใชห้มกึขาวลบเอกสาร) 
4. เอกสารต้องมีพยานลงนาม 2 ท่าน (ผู้รับโอนประโยชน์ห้ามลงลายมือช่ือเป็นพยาน) 
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หนงัสอืยนิยอมใหส้ว่นราชการหกัเงินเดอืน คา่จา้งประจ า คา่ตอบแทน บ าเหนจ็ บ านาญ ณ ทีจ่า่ย 

ใหก้บัสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงยตุธิรรม จ ากดั 
 

เขียนที่ ......................................................................... 
วันท่ี .......... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 

ข้าพเจ้า ...................................................................... อายุ .......... ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................................... หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ...................... ถนน .................................. ต าบล .............................. อ าเภอ .......................... จังหวัด ............................ ..หมายเลข
โทรศัพท์ ............................................................ สังกัดส่วนราชการ ....................................... ...........................................................เลขทะเบียน
สมาชิกสหกรณ์ ...........................  มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด  
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการ ดังนี ้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต 
ค่าธรรมเนียม และเงินอื่นๆ แล้วแต่กรณี ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก ถัดจากหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) หรือเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แล้วแต่กรณี แทน
ข้าพเจ้าทุกครั้ง 

ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสังกัดใหม่ทราบภายใน 15 วันท าการ ตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง เพื่อยินยอมให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีขา้พเจ้าสังกัดใหม่หักเงินตาม ข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง  

หากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการแจ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ท าส าเนาหนังสือ
ยินยอมฉบับน้ี ส่งไปยังต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าเพื่อหักเงินตามข้อ 1 ก็ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ข้าพเจ้าสังกัดนั้น
หักเงินตาม ข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แล้ว 

ข้อ 3 หนังสือยินยอมนี้ให้มผีลผูกพันข้าพเจ้าและสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตลอดไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้ค ายินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า 
และฉบับท่ีสามให้ไว้กับส่วนราชการไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ ............................................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
 ( .......................................................... ) 

 ลงช่ือ ........................................................... พยาน   
 ( ........................................................ ) 

 ลงช่ือ .......................................................... พยาน   
 ( ........................................................ ) 
 

(ฉบบันีส้ าหรบัสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงยตุธิรรม จ ากดั) 
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หนงัสอืยนิยอมใหส้ว่นราชการหกัเงินเดอืน คา่จา้งประจ า คา่ตอบแทน บ าเหนจ็ บ านาญ ณ ทีจ่า่ย 
ใหก้บัสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงยตุธิรรม จ ากดั 

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

วันท่ี .......... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
ข้าพเจ้า ...................................................................... อายุ .......... ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ................................... .... หมู่ที่ ............. 

ตรอก/ซอย ...................... ถนน .................................. ต าบล .............................. อ าเภอ .......................... จังหวัด ............................ ..หมายเลข
โทรศัพท์ ............................................................ สังกัดส่วนราชการ ....................................... ...........................................................เลขทะเบียน
สมาชิกสหกรณ์ ...........................  มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด  
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการ ดังนี ้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ ยประกันชีวิต 
ค่าธรรมเนียม และเงินอื่นๆ แล้วแต่กรณี ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก ถัดจากหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) หรือเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แล้วแต่กรณี แทน
ข้าพเจ้าทุกครั้ง 

ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสังกัดใหม่ทราบภายใน 15 วันท าการ ตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง เพื่อยินยอมให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีข้าพเจ้าสังกัดใหม่หักเงินตาม ข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง  

หากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการแจ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ท าส าเนาหนังสือ
ยินยอมฉบับน้ี ส่งไปยังต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าเพื่อหักเงินตามข้อ 1 ก็ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ข้าพเจ้าสังกัดนั้น
หักเงินตาม ข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แล้ว 

ข้อ 3 หนังสือยินยอมนี้ให้มผีลผูกพันข้าพเจ้าและสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตลอดไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้ค ายินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า 
และฉบับท่ีสามให้ไว้กับส่วนราชการไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ ............................................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
 ( .......................................................... ) 

 ลงช่ือ ........................................................... พยาน   
 ( ........................................................ ) 

 ลงช่ือ .......................................................... พยาน   
 ( ........................................................ ) 

 (ฉบบันีส้ าหรบัสมาชกิ) 
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หนงัสอืยนิยอมใหส้่วนราชการหกัเงินเดอืน คา่จา้งประจ า คา่ตอบแทน บ าเหนจ็ บ านาญ ณ ทีจ่า่ย 
ใหก้บัสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงยตุธิรรม จ ากดั 

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

วันท่ี .......... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
ข้าพเจ้า ...................................................................... อายุ .......... ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ... .................................... หมู่ท่ี ............. 

ตรอก/ซอย ...................... ถนน .................................. ต าบล .............................. อ าเภอ .......................... จังหวัด ............................ ..หมายเลข
โทรศัพท์ ............................................................ สังกัดส่วนราชการ ................................ ..................................................................เลขทะเบียน
สมาชิกสหกรณ์ ...........................  มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด  
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการ ดังนี ้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ ยประกันชีวิต 
ค่าธรรมเนียม และเงินอื่นๆ แล้วแต่กรณี ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก ถัดจากหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) หรือเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แล้วแต่กรณี แทน
ข้าพเจ้าทุกครั้ง 

ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จ ากัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสังกัดใหม่ทราบภายใน 15 วันท าการ ตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง เพื่อยินยอมให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีข้าพเจ้าสังกัดใหม่หักเงินตาม ข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง  

หากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการแจ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคก่อน เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ท าส าเนาหนังสือ
ยินยอมฉบับน้ี ส่งไปยังต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าเพื่อหักเงินตามข้อ 1 ก็ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ข้าพเจ้าสังกัดนั้น
หักเงินตาม ข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด แล้ว 

ข้อ 3 หนังสือยินยอมนี้ให้มผีลผูกพันข้าพเจ้าและสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ตลอดไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้ค ายินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า 
และฉบับท่ีสามให้ไว้กับส่วนราชการไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ ............................................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
 ( .......................................................... ) 

 ลงช่ือ ........................................................... พยาน   
 ( ........................................................ ) 

 ลงช่ือ .......................................................... พยาน   
 ( ........................................................ ) 

 (ฉบบันีส้ าหรบัสว่นราชการ ....................................................) 


