
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

 

เขียนที่  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
 นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

                                                                    วนัที่............เดือน..................................พ.ศ............. 
 

 เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 
                                

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.........................................สกุล...........................................อายุ…..…….ปี 
เกิดวัน/เดือน/ปี....................................................เลขประจ าตัวประชาชน................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...................ซอย..................................................ถนน................................................ 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต..........................จงัหวัด..........................โทรศัพท์มือถือ.............................ขอ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยขอถือหุ้นแรกเข้าจ านวน.............................หุ้น มูลค่าหุ้นละ ......10..........บาท  
รวมเป็นเงินค่าหุ้น..........................บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า.......100.......บาท และขอให้รายละเอียด ดังนี้  
 1. ข้าพเจ้ามีอาชีพ    ข้าราชการ    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ า 
 เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ต าแหน่ง......................................................สถานที่ท างาน................................................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน.................................................มีรายได้เดอืนละ..........................บาท 

 2. มีความประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ เป็นจ านวน................................................บาท       
3. มีความประสงค์จะกูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน..............................................บาท 
       

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจะช าระเงินค่าหุ้นแรกเข้าตามที่ขอ
ถือ และค่าธรรมเนียมแรกเข้า กับทั้งลงลายมือชื่อ ในทะเบียนสมาชิกให้เสร็จภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ก าหนด และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ทุก
ประการ 
 
 (ลงชื่อ).................................................... ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
         (....................................................) 
                     วันที่.............เดอืน........................................พ.ศ............... 

 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับรอง  
                                                     (.......................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
                 วันที่.............เดอืน........................................พ.ศ............... 
 

 

หมายเหตุ : ผู้รับรอง หมายถึง ผู้บังคับบัญชา (คณบดี,ผู้อ านวยการวิทยาลัย,ผู้อ านวยการสถาบัน,ผู้อ านวยการ 
               ส านักงานอธิการบดี,หรือผู้รักษาราชการแทน)  
                



 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการกรอกใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

๑. หนังสือรับรองเงินเดือน 1  ฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

๓. ส าเนาบัญชีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย  1 ฉบับ 



 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

หนังสือแสดงความประสงค ์
ช าระค่าหุ้นรายเดือน 

ให้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์จ ากัด 

 

                                                                                     เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
         นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 
 

                                                                วันที่..........เดือน...................................พ.ศ............... 
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 
                                

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................อายุ…………..ป ี
เกิดวัน/เดือน/ปี....................................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................... ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่.................ซอย....................... .......................ถนน.......................................................... 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โทรศัพท์มือถือ...............................
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยขอถือหุ้นรายเดือนจ านวน.....................หุ้น มูลค่าหุ้นละ  10  บาท  
รวมเป็นเงินค่าหุ้น..............................บาท และขอให้รายละเอียด ดังนี้  
 

 1. ข้าพเจ้ามีอาชีพ..........................................................ต าแหน่ง................. ......................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................................... 
โทรศัพท์ที่ท างาน............................................... มีรายได้เดือนละ...............................................บาท 
     

  ๒.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจะช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน
ตามท่ีขอถือ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)............................................... ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
       ( ..................................................) 
 

  (ลงชื่อ)................................................พยาน  
      (..................................................) 
 

   (ลงชื่อ)...............................................พยาน  
       (.................................................) 

 
หมายเหตุ : การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
    นครินทร์ จ ากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี ้สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและช าระค่าหุ้นเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอตัราร้อยละ  
สามของเงินไดร้ายเดือน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าห้าสิบหุ้น  
การส่งค่าหุ้นรายเดือนตามวรรคแรก โดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ท่ีจ่าย โดยสมาชิกท าหนังสือ   
ยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ ์



 
สหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ จ ากัด 
 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด                                                                                                                                                                                    
วันที่............. เดือน.................................พ.ศ.…........ 

            
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ....................................อายุ.................ปี 
เกิดวัน/เดือน/ปี.....................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ซอย............................................ ถนน................................................
ต าบล/แขวง....................................................... อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.......................... ปัจจุบันท างาน 
ต าแหน่ง……………............................งาน........................สังกัด กอง/คณะ/วิทยาลัย....................................................... 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 
เลขทะเบียนสมาชิก .................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง เงินให้  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์  จ ากัด  ที่ข้าพเจ้า เป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ดังนี้ 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่
กรณีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส- 
ราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 

 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับเงิน
บ าเหน็จ เงินบ านาญ  เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้ าพเจ้าเคย
สังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่ง เ งินจ านวนดังกล่าวนั ้น ให้  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หัก
ช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 
 
 
            2/ข้อ 4... 
 



 
-2- 
 

 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จ ากัด 
   

 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตาม
ค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส -ราชนครินทร์ จ ากัด ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด  ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  
 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                     (...............................................) 
 

ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                    (.................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                     (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ จ ากัด 
 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด                                                                                                                                                                                    
วันที่............. เดือน.................................พ.ศ.…........ 

            
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................อายุ.................ปี 
เกิดวัน/เดือน/ปี.....................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ซอย............................................ ถนน................................................
ต าบล/แขวง....................................................... อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.......................... ปัจจุบันท างาน 
ต าแหน่ง……………............................งาน........................สังกัด กอง/คณะ/วิทยาลัย....................................................... 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 
เลขทะเบียนสมาชิก .................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง เงินให้  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์  จ ากัด  ที่ข้าพเจ้า เป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ดังนี้ 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่
กรณีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส- 
ราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 

 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับเงิน
บ าเหน็จ เงินบ านาญ  เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคย
สังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่ง เ งินจ านวนดังกล่าวนั ้น ให้  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หัก
ช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 
 
 
            2/ข้อ 4... 
 



 
-2- 
 

 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จ ากัด 
   

 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตาม
ค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส-ราชนครินทร์ จ ากัด ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด  ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  
 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                     (...............................................) 
 

ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                    (.................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                     (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ จ ากัด 
 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 

 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด                                                                                                                                                                                    
วันที่............. เดือน.................................พ.ศ.…........ 

            
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ....................................อายุ.................ปี 
เกิดวัน/เดือน/ปี.....................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ซอย............................................ ถนน................................................
ต าบล/แขวง....................................................... อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด.......................... ปัจจุบันท างาน 
ต าแหน่ง……………............................งาน........................สังกัด กอง/คณะ/วิทยาลัย....................................................... 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด 
เลขทะเบียนสมาชิก .................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง เงินให้  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์  จ ากัด  ที่ข้าพเจ้า เป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ดังนี้ 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่
กรณีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส- 
ราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 

 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับเงิน
บ าเหน็จ เงินบ านาญ  เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคย
สังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่ง เ งินจ านวนดังกล่าวนั ้น ให้  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หัก
ช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 
 
 
            2/ข้อ 4... 
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 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จ ากัด 
   

 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตาม
ค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาส -ราชนครินทร์ จ ากัด ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จ ากัด  ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  
 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                     (...............................................) 
 

ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                    (.................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                     (................................................) 
 
 
 
 


