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โทรศัพท์
มีความประสงค์ให้ สว่ นราชการ /
หน่วยงานที่ข้าพเจ้ าสังกัดอยูห่ กั เงิน และนําส่งเงินให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ซึง่ ข้ าพเจ้ าเป็ น
สมาชิกจึงมีหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี ้ไว้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ดังนี ้
ข้ อ ๑. ยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้ าง หรื อเงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ หรื อ
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ข้าพเจ้ าสังกัดอยู่ทั้งปั จจุบนั อนาคตตามจํานวนที่ สหกรณ์
ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํ ากัด ได้ แจ้ งให้ ในแต่ละเดือน และส่งชํ าระค่าหุ้น หรื อเงินอื่ นแล้ วแต่กรณี ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด แทนข้ าพเจ้ าทุกเดือน
ข้ อ ๒. กรณีข้าพเจ้ าพ้ นจากการเป็ นข้ าราชการ / ลูกจ้ าง และได้ รับบําเหน็จ บํานาญหรื อเงินอื่นใด
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ข้าพเจ้ าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรื อ
เงินบํานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากทางราชการตาม ข้ อ ๑ ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ได้ แจ้ งและให้ สง่ เงินจํานวนดังกล่าวนั้น ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ข้ อ ๓. การหักเงินเดือน ค่าจ้ าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้ อ ๒
เมื่อได้ หกั ชําระหนี ้แก่ทางราชการแล้ ว (ถ้ ามี) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หกั เงินดังกล่าวส่งชําระหนี ้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
ข้ อ ๔. หนังสือยินยอมให้ หกั เงินตาม ข้ อ ๓ นี ้ ได้ มีผลตั้งแต่บดั นี ้เป็ นต้ นไป และข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะ
ไม่ถอนการให้ คํายินยอมนี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้ าพเจ้ าจะได้ พ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อพ้ น
ภาระหนี ้สินที่ข้าพเจ้ ามีตอ่ สหกรณ์ เว้ นแต่จะได้ รับคํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
จํากัด

- ๒ข้ อ ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าต้ องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินของส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แห่งใดแห่งหนึง่ ที่ข้าพเจ้ าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค่าจ้ าง หรื อ
บํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิ จะได้ รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แล้ วแต่กรณี เพื่อส่งชําระหนี ้ ชําระค่าหุ้น หรื อเงินอื่น ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกเดือน และข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือ
ฉบับนี ้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ส่วนราชการ หรื อให้ หน่วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่ข้าพเจ้ าสังกัดอยูเ่ พื่อดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นแทนข้ าพเจ้ าก็เป็ นเพียงพอแล้ ว
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ําขึ ้นโดยความสมัครใจของข้ าพเจ้ าเอง ได้ ตรวจสอบข้ อความและถ้ อยคําใน
หนังสือนี ้ทั ้งหมดแล้ ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญ
หนังสือนี ้ทําขึ ้น ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึง่ เก็บไว้ ที่
ฉบับที่สองเก็บไว้ ที่ข้าพเจ้ า และฉบับที่สามให้ ไว้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
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