
 
หนังสือให้ความยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง  หรือเงินอ่ืนใด 

 
                  เขียนที่   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   . 

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

  อาศัยความตามมาตรา 42/1  แหง่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์                  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากดั  
เลขทะเบยีนสมาชิกที.่.............................ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.........................................................รับเงินเดือน  หรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืน ๆ              
ในสังกัด  [    ] มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  [    ] อื่น ๆ (ระบุ)...................................................จึงท าหนงัสือให้ค ายินยอมไว้กับสหกรณ์ ดังนี ้
  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดที่จ่ายเงิน   หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินค่าตอบแทน            
เงินสะสมสมทบ  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   เงินบ าเหน็จ  และ/หรอืเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดที่จ่ายเงิน   
เพื่อช าระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ย เงินฝาก  ค่าหุ้นรายเดือน  หรือภาระผกูพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์   ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป
จนกว่าหนี้หรือหนังสือภาระผูกพันจะระงับสิ้นไป 
  2.  ข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี ้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่สหกรณ์จะให้             
ความยินยอม 

    
    ผู้ให้ความยินยอมเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมฉบบันี้  โดยตลอดแล้ว  เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ 

เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 
 

 
                                                             ลงช่ือ…………………………………………..……….ผู้ใหค้วามยินยอม 
                                                                    (……………………………………………….…) 

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

 
                                                             ลงช่ือ…………………………………………..……….พยาน 
                                                                    (……………………………………………….…) 
 
 
หมายเหตุ:  พยานต้องเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบสหกรณ์ 

 

“มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หักเงินเดือน  หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อ
สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป  จนกว่าหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานน้ันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้น้ัน
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
     การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
     การหักเงินตามวรรคหน่ึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม” 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

1. การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 1.1 ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 1.2 ต้องยื่นใบเปิดบัญชีเงินฝากพรอ้มเอกสารหลักฐานตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ประเภทออมทรัพย์(เปิดบัญชี 
ขั้นต่ า 100  บาท) (โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนประจ ำปีเข้ำบัญชีดังกล่ำว) 

 1.3 ต้องสมัครภายในวันและเวลารับ-จ่ายเงินของสหกรณ์เท่านั้น  (09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.)  
และต้องช าระเงินดังนี้ 

     ค่าหุ้นรายเดือน(ตามที่ระบุในใบสมัคร) + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (50  บาท) + จ านวนเงินที่เปิดบัญชี(ตามข้อ 1.2) 
 

2. ค่าหุ้นรายเดือน   ให้ช าระค่าหุน้รายเดือนตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของแตล่ะคน ดงันี ้

 2.1  ไม่ต่ ากว่า  5%  ของเงนิได้รายเดือน  หรือ 
 2.2  ผู้ที่มีเงนิได้รายเดือนเกินกวา่ 40,000 บาท จะช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ า 200 หุน้  เปน็เงนิ 2,000 บาท  ก็ได ้
(เงินได้รำยเดือน หมำยถึง  เงินเดือน  รวมท้ังเงินประจ ำต ำแหน่งวิชำกำร และค่ำตอบแทนพิเศษ  และหรือเงินท่ีจ่ำยควบกับเงินเดือน 

หรือค่ำจ้ำงประจ ำและเป็นจ ำนวนเงินท่ีแน่นอน  ซ่ึงสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  ท้ังนี้ ไม่รวมเงินค่ำล่วงเวลำ หรือเงินอื่น ๆ ท่ีสมำชิก 
ได้รับเป็นครั้งครำว) 

 
 

 
 สิทธิ 
(1) เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ
ออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3)เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   
หรือกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4)ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก
สหกรณ์ 
(5) ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
(6) ได้รับสิทธิอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับของ
สหกรณ์ 

 หน้าท่ี 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บังคับ   
มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เข้าประชุมทกุครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3)  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจการของสหกรณ์   
เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 

 จรรยาบรรณ 
(1) มุ่งมั่นอุทิศ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น 
อุดมการณ์ หลักการและวธิีการสหกรณ์  
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบยีบสหกรณ์อย่าง
เคร่งครัด  

(3) สอดส่อง ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เขม้แข็ง  

(4) ร่วมทางธุรกิจของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์  

(5) ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง  

(6) มุ่งมั่น ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก 
 เงินปันผล             ไม่เกินอัตราสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไว้โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได ้
 เงินเฉลีย่คืน          สมาชิกทีกู่้เงิน จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
 ดอกเบี้ยเงินฝาก     อัตราสูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเทา่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ 

                              ได้รับยกเว้นภาษเีงินได้ทกุประเภท 
  ดอกเบี้ยเงินกู้         สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก 

 สวัสดิการต่าง ๆ       *  สวัสดิการวันเกิด  * ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร * สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ   
*  สงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตของสมาชิก บิดามารดา คู่สมรส  และบุตรของสมาชิก * กองทุนช่วยเหลือสมาชิก/ประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต/ 
ทุพพลภาพสิ้นเชิง)  *  กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก  *  อบรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาชีพ  *  มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จก. และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด) 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  โทรภายใน 73172, 73713, 73180  โทรศัพท์มือถือ 082-422-3331 
 

ค ำแนะน ำจำกสหกรณอ์อมทรพัยม์หำวทิยำลยัวลยัวลยัลกัษณ ์จ ำกดั   

สทิธ ิ หนำ้ท่ี  จรรยำบรรณ และประโยชนท่ี์ไดร้บัจำกกำรเปน็สมำชกิ 

มตี่อหน้าถัดไป 


