
บันทึกขอตกลงหักเงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ ณ ที่จาย 

ใหกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ระหวาง 
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................กับ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

---------------------- 
 
 บันทึกฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่............................... ระหวาง(นาย/นาง/นางสาว)................................................... 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เลขที่สมาชิก........................... มีภูมิลําเนาอยูเลขที่........................หมูที่.............

ถนน.........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด......................................................... ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “สมาชิก”  ฝายหนึ่ง กับสหกรณออมทรัพย 
กรมปาไม จํากัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย ............................................  และ 
.....................................ผูไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “สหกรณ” อีกฝายหนึ่ง  
 โดยที่เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณใหมั่นคงและเขมแข็ง สงเสริมการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานและเจาหนาที่ ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด รวมทั้งเพ่ือ

สงเสริมการดําเนินชีวิตสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสงเสริมการออมทรัพยตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งสอง

ฝายไดตกลงทําบันทึกขอตกลงรวมกัน ดังนี ้
 ขอ 1. สมาชิกตกลงยินยอมใหหนวยจายเงินเดือนของสวนราชการที่มีหนาที่จายเงินเดือนใหสมาชิกดําเนินการหักเงิน

เดือน คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอ่ืนใดที่สมาชิกมีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพ่ือชําระคาหุน หนี้เงิน

กู หนี้ในฐานะผูค้ําประกัน เงินฝาก คาเบ้ียประกันชีวิต คาธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บ  ใหแกสหกรณ

เปนลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี โดยไมจําตองบอกกลาวใหสมาชิกทราบลวงหนา 
 ขอ 2. กรณีสมาชิกยายหรือโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น สมาชิกตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณและสวนราชการที่สังกัด

ใหมทราบภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง เพ่ือใหหนวยจายเงินเดือนของสวนราชการที่สังกัดใหม ดําเนินการหัก

เงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดที่สมาชิกมีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพ่ือชําระคาหุน หนี้เงินกู หนี้ในฐานะผูค้ําประกัน เงินฝาก คาเบ้ีย

ประกันชีวิต คาธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บ ใหแกสหกรณเปนลําดับแรกเชนเดียวกันกับ ขอ 1. 
 ขอ 3. ขอตกลงนี้มีผลผูกพันสมาชิกและสหกรณตลอดไป จนกวาทั้งสองฝายไดแกไขหรือยกเลิกขอตกลงนี ้
  

ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

    ..............................................  .............................................. 
(...................................................)ผูทําขอตกลง                               (.................................................)  

                                 

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

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

 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด 
       สมาชิกเลขที่.........................  
       

    ................................................ พยาน                                                                                            

(...................................................) 
       สมาชิกเลขที่.........................  
         

.............................................พยาน 
(...........................................) 
             เจาหนาที่สหกรณ 



หนังสือยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หักเงินเดือน เงินคาจางประจํา  
คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ ณ ที่จาย 

และสงให สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เลขที่สมาชิก...............................  ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด

หักเงินเดือน เงินคาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ ณ ที่จาย และสง

ให สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ตามบันทึกขอตกลงแนบทายหนังสือฉบับนี้ เพ่ือชําระคาหุน หนี้เงินกู  หนี้

ในฐานะผูค้ําประกัน เงินฝาก คาเบี้ยประกันชีวิต คาธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตามรายการที่ สหกรณเรียกเก็บ ใหแก 

สหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี  ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวให

ขาพเจาทราบลวงหนา จนกวาขาพเจาจะพนจากสมาชิกตามขอบังคับสหกรณ  และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน 

ขาพเจายินยอมใหหนวยจายเงินเดือนที่ขาพเจาสังกัดใหมหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการที่ขาพเจามี

สิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพ่ือชําระหนี้และเงินดังกลาวตามที่สหกรณเรียกเก็บใหกับสหกรณ

เปนลําดับแรกตลอดไป 

 กรณีที่ขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยจายเงินเดือนหักเงิน

บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการที่ขาพเจามีสิทธิ์ไดรับ เพ่ือชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ

ตอไปเปนลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําข้ึนดวยความสมัครใจของขาพเจาเอง ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคํา

ในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนังสือยิน

ยอมฉบับนี้ใหเปนไปตามบันทึกขอตกลง  ขอ 3  (ดานหลังหนังสือยินยอมฉบับนี้)     จึงไดลงลายมือช่ือไวเปน

หลักฐาน  

     ลงช่ือ .......................................................... ผูใหความยินยอม 

         (.............................................................)   
    ตําแหนง.................................................................... 
   สังกัด...................................................................... 

  ลงช่ือ  ............................................. พยาน  

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

  สมาชิกเลขที่......................... 

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



                         บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ .......................................................................... โทร................................................ 
ที่ พิเศษ/............................................................วันที่................................................................... 
เร่ือง   การหักเงินเดือน ณ ที่จาย 
 

 

เรียน     ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... 

ตําแหนง............................................................. สังกัด..................................................................... 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มี

ความประสงคไมขอกูเงินตามโครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการพลเรือนสามัญ ระหวางสํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงาน ก.พ. และธนาคารออมสิน จึงไดทําบันทึกขอตกลงไวกับ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  โดยขอใหหนวยเบิกจายเงินเดือนที่มีหนาที่จายเงินเดือน หักเงินเดือนหรือเงิน

ไดอ่ืนใดที่มีสิทธิไดรับจากทางราชการของขาพเจา เพ่ือชําระคาหุน หนี้เงินกู  หนี้ในฐานะผูค้ําประกัน เงินฝาก คา

เบี้ยประกันชีวิต คาธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตามรายการที่ สหกรณเรียกเก็บ ใหแก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด เปนลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี  รายละเอียดตามสําเนาบันทึกขอตกลง

และหนังสือยินยอมที่แนบมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให สวนการคลัง สํานักบริหารกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินการตามความประสงคของขาพเจาดวย จะขอบคุณย่ิง 

 

 

 .................................................... 
 (......................................................) 
 ตําแหนง...................................................... 
 สังกัด................................................................... 

 

 


