
 

ใบสมัครเปนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
*************************************** 

เลขทะเบียนสมาชิก .......................................................................................................................... 

ชื่อผูสมัคร ......................................................................................................................................... 

ตําแหนง ...........................................................................................................................................  

สวนงาน …………………………………………………………..……………………………………………………………..... 

เลขประจําตัวของมหาวิทยาลัย ………………………….……………………………………………………….……….. 
 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสามัญ    
(  ) บุคลากรประจํา   
(  ) ลกูจาง 
(  ) ไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของหนวยงานอื่น 
(  ) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน      2 ชุด 
(  ) สาํเนาบัตรเจาหนาที ่     1 ชุด 
(  ) สาํเนาทะเบียนบาน      1 ชุด 
(  ) สาํเนาคําสัง่จาง (สําหรับบุคลากรลูกจาง) 1 ชุด 
(  ) คาธรรมเนียมแรกเขา 100 บาท  
    (สมาชิกที่เขาใหมครั้งที่สองเปนไปตามประกาศของสหกรณ) 

(  ) เปดบัญชีครัง้แรก 1,000 บาท 

   เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ 

(  ) ไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของหนวยงานอื่น 
(  ) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน   2 ชุด 
(  ) สาํเนาทะเบียนบาน    1 ชุด 
(  ) สาํเนาสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 1 ชุด 
(  ) คาธรรมเนียมแรกเขา 100 บาท 
     (สมาชิกที่เขาใหมครั้งที่สองเปนไปตามประกาศของสหกรณ) 

(  ) เปดบัญชีครัง้แรก 1,000 บาท 
 
 

 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
79 ม.1 ชั้น 3 อาคาร 150 พรรษา สมเด็จพระปยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรอียุธยา  
090-031-2253, 092-316-7164, 084-103-5293 

Email: coop@mcu.ac.th  www.coop.mcu.ac.th 
 



 
 
 

สมาชกิสหกรณ สมาชกิสมทบ 

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
            (1) เปนผูเห็นชอบในวตัถุประสงคของสหกรณ 
 (2)  เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ  
 (3)  เปนเจาหนาที่องคการของรัฐ หรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งสวนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย
สงฆ หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี ้ 
 (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการ    
ใหกูยืมเงนิ 
ขอ 33   การเขาเปนสมาชิก ผูสมคัรเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตอง 
ยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมสีมาชิกคนหนึง่ 
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตาํแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบ 
เทาหนึ่งคนรับรอง แตถาผูสมคัรเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการ 
กองหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง 
     เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนเปนท่ีพอใจวาผูสมัครม ี
คุณสมบัติถูกตองตามทีกํ่าหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขา 
เปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก 
กับชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบ 
ถวนแลวเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไป 
ทราบ 
     ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหต ุ
ใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ี 
ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มตแิหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก 
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ 
ผูแทนสมาชิกทีม่าประชุม 

ขอ 34   คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
ใหแกสหกรณคนละหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายได 
ของสหกรณจะเรยีกคืนไมได 

ขอ 35  สิทธหินาทีใ่นฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนใน 
ทะเบียนสมาชิกกับทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวน 
ที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

ฯลฯ 
ขอ 3   อัตราเงนิคาหุนรายเดือน สมาชิกทุกคนตองสงคาหุนรายเดอืนแรกเขาเปน 

สมาชิกเปนรายเดือน ตามเกณฑของเงินไดรายเดือนของสมาชิกดังตอไปนี้ 
          เงนิไดรายเดือน                          ถือหุนรายเดือน 
               (บาท)                                      (หุน) 
1.  ไมเกิน 10,000 บาท                                10=100 บาท/เดือน 
2.  เกินกวา 10,000 บาท ถึง 16,000 บาท          30=300 บาท/เดือน 
3.  เกินกวา 16,000 บาท ถึง 25,000 บาท          40=400 บาท/เดือน 
4.  เกินกวา 25,000 บาท                               50=500 บาท/เดือน 

ฯลฯ 

ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติ
ดังนี ้

        (1) เปนผูเห็นชอบในวตัถุประสงคของสหกรณ 
        (2) เปนบุคคลธรรมดาผูมสีญัชาติไทยที่ขาดคุณสมบติัตามขอ 
32 และบรรลุนิตภิาวะ  
        (3) เปนบิดา มารดา สาม/ีภรรยา บุตร/ธดิาของบุคลากรท่ี
เปนสมาชิกตามขอ ๓๒ 
        (4) เปนผูที่มีความประพฤตดิีงาม 
        (5) เปนผูที่จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณ 
        (6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวตัถุประสงค
ในการใหกูยืมเงนิ 
ขอ 51    การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปน 

สมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที ่
กําหนดไวโดยตองมสีมาชิกสหกรณไมนอยกวาสองคน 
รับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน 
พิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคณุสมบตัิถูกตองตามท่ีกําหนด 
ไวในขอ 3 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปน 
สมาชิกสมทบได และตองจดัใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อ 
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
และคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 
     เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบติัตามวรรคกอนแลวยอม 
ไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 52     คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปน 
สมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ียื่น 

 ใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงนิหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียม 
แรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรยีกคืนไมได 
ไมวากรณีใด ๆ 

ขอ 53     สิทธแิละหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบม ี
สิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 

ฯลฯ 
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ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จาํกัด 

      สมาชิกสามัญ           สมาชิกสมทบ  
            

 
     นาย       นาง        นางสาว      ตําแหนงทางวิชาการ ..................................         อื่น ๆ (ระบุ) ...................... 
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................................................. 

เลขประจําตวัประชาชน                                                    -             วันเดือนปเกิด                          

สถานภาพ       โสด        สมรส         หมาย  ปจจุบันมีอาย ุ......... ป ......... เดือน 

 
 

บานเลขที่ ........................... หมูที่ ............ ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน............................................ 

ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ....................................... 

รหัสไปรษณีย …………………………… โทรศพัท (บาน) ............................................ โทรศัพทมือถือ ............................................... 

Email ………………………………………………………………… 

 
 

สถานที่ทํางานปจจุบัน ........................................................................................ ตําแหนง ....................................................... 

เงินไดรายเดือน .......................... บาท โทรศัพท ....................................................... โทรสาร ................................................. 

อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................................ 

 

ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสมาชิก เปนเงิน ..................................... บาท 
        มีความประสงคถือหุนครั้งแรกเปนเงิน .................................. บาท  

        ไมมีความประสงคถือหุนครั้งแรก 

มีความประสงคถือหุนรายเดือน จํานวน ....................... หุน เปนเงิน ............................................. บาท 

ขาพเจาไดทราบขอความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด โดยตลอดแลว 
เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ ยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณทุกประการ จึงสมัครเปนสมาชิกสหกรณ 

(ลงชื่อ) ........................................................ ผูสมัคร 

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

ผูบังคับบัญชาผูใหคํารับรอง 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................... สังกัดสวนงาน ............................................................ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจา ขอความซึ่งผูสมัครแสดงไวในใบสมัครนี้      
เปนความจริงทุกประการ ทั้งผูสมัครมีคณุสมบัติถูกตองตามที่กลาวไวในขอบังคับฯ และสมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณได 

(ลงชื่อ) ........................................................ ผูใหคํารับรอง 
                                                                       (.......................................................) 

ขอมูลสวนตัว  

ที่อยูปจจุบัน 

สถานท่ีทํางาน 

การถือคาหุน 
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ทะเบียนสมาชกิและการถือหุน 

ชื่อสหกรณ : สหกรณออมทรัพย 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  

ประเภท : สหกรณออมทรัพย 
ที่ตั้ง :  เลขที่ 79 ถนนพหลโยธิน หมูที่ 1 ตําบลลําไทร  

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

  
 

     นาย   นาง        นางสาว         ตําแหนงทางวิชาการ ........................................ อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................ 

ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................................................. 

ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษ)ุ .......................................................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน                  วันเดือนปเกิด  

สถานภาพ       โสด        สมรส        หมาย  ปจจุบันมีอายุ ......... ป ......... เดือน 

 

 

บานเลขที่ ........................... หมูที่ ............ ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน............................................ 

ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ....................................... 

รหัสไปรษณีย …………………………… โทรศพัท (บาน) ............................................ โทรศัพทมือถือ ............................................... 
Email ………………………………………………………………… 

 
 

สถานที่ทํางานปจจุบัน ........................................................................................ ตําแหนง ....................................................... 

เงินไดรายเดือน .................................. บาท โทรศพัท ........................................ โทรสาร ........................................................ 

 

 

คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิก เปนเงิน ................................................................ บาท 

ถือหุนครั้งแรกเปนเงิน .................................. บาท  

ถือหุนรายเดอืน จํานวน ....................... หุน เปนเงิน ............................................. บาท 

(ลงชื่อ) ...................................................... สมาชิก 

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

สถานท่ีทํางาน 

คาธรรมเนียมและการถือหุน 

สวนของสหกรณ 
เลขทะเบียนสมาชิกที ่............................................... 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการชุดที่ ........................ 
ครั้งที ่............... วันท่ี .............................................. 

ที่อยูปจจุบัน 

ขอมูลสวนตัว  
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ทะเบียนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
 

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................................................................................... 
 

รับเขาเปนสมาชิกตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ........../................ เม่ือวันที ่.................................... 

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา เปนจํานวนเงิน .................. บาท (...............................................) เมื่อวันที่ .................................... 

ชําระคาเงินคาหุนครั้งแรก เปนจํานวนเงิน .................. บาท (...............................................)  เม่ือวันที่ ................................... 

ถือหุนรายเดือนครั้งแรก    เปนจํานวนเงิน .................. บาท (...............................................)  เม่ือวันที่ ................................... 

ขาพเจายอมผูกพันตนในอันที่จะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
(ลงชื่อ) ............................................................... สมาชิก/สมาชิกสมทบ 

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

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

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

(ลงชื่อ) ............................................................... เจาหนาที่สหกรณ 

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

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
 

(ลงชื่อ) ............................................................... ประธานกรรมการ 

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

(ลงชื่อ) ............................................................... เลขานุการ 

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



 หนา 4/7 

 
 

หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชน 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

------------------------------------------------ 

เขียนที ่.......................................................................................... 
วันที ่................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................................. 

 ขาพเจา ............................................................................................................................................... อาย ุ........... ป                                   

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

ที่อยู ........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... โทรศัพท ........................................

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาชิกเลขทะเบียนที ่…………….…….….................... 

ขอแสดงเจตนาการตั้งผูรับโอนประโยชนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จํากัด ขอ 39 โดยหนังสือฉบับนี้วา ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกความตายในระหวางเปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงค
ใหสหกรณออมทรัพยจายเงิน คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบ้ีย รวมทั้งบรรดาทรัพยสินอื่นใดที่ขาพเจา
พึงไดรับตามสิทธิของ การเปนสมาชิกแลวแตกรณ ีใหแกผูรับโอนประโยชนของขาพเจา ดังตอไปนี ้ 

1. ....................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ..................................................

อาย ุ........... ป ความสัมพันธ ........................... ที่อยู ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. โทรศพัท........................................ 

2. ....................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ..................................................

อายุ ........... ป ความสัมพันธ ........................... ที่อยู ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. โทรศพัท........................................ 

3. ....................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ..................................................

อายุ ........... ป ความสัมพันธ ........................... ที่อยู ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. โทรศพัท........................................ 

ในขณะทําหนังสือนี้ ขาพเจา ..................................................................................... มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ       
และมีเจตนาที่จะตั้งผูรับโอนประโยชนตามหนังสือฉบับนี้จริง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน  

(ลงชื่อ) …………………….......…………………….. ผูแสดงเจตนา 

(………………………......…………….…..)  

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

(………………………….......……………...)  

(ลงชื่อ) ………………….....…………..…………….เจาหนาที่สหกรณ  

(………………….....………………..………)  

กรุณากรอกขอมูลเอกสารนี้ใหครบถวน 



หนา 5/7 

       ฉบับท่ีหนึ่ง 
                                     เลขทะเบียนสมาชิก                         

 

 

หนังสือยินยอมใหหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
 

เขียนที.่......................................................................................... 
วันที.่...............เดือน........................................พ.ศ. .................................. 

ขาพเจา ............................................................................. อาย ุ............ ป  ปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................. 
หมูที ่............................ ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ......................................................................... 
ตําบล/แขวง ...................................................... เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด .......................................... 
รับราชการหรือทํางานประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง ...................................................................
คณะ/หนวยงาน ...................................................................................................  โทรศัพท ............................................      
มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน หักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ที่ขาพเจาสมัครเปนสมาชิก จึงมีหนังสือแสดงความยินยอมไว ดังนี้    
 ขอ 1 ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน หักเงินเดือน คาจาง ที่ขาพเจา
พึงไดรับจากราชการ/คณะ/หนวยงานดังกลาวขางตน ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระคาหุนรายเดือนและหรือหนี้สินใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนจนกวาขาพเจาจะไมมีภาระผูกพันดังกลาวกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด   

 ขอที่ 2 ขาพเจามีสิทธิเพิกถอนการใหคํายินยอมตามหนังสือนี้ โดยมีหนังสือบอกกลาวไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  เมื่อขาพเจาไม
มีภาระผูกพัน ตามที่กลาวมาขอ 1 กับสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด แลว 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา มีจํานวนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับที่หนึ่ง
เก็บไวที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน ฉบับที่สองเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  ฉบับท่ีสามเก็บไวกับขาพเจา ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด 
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 
 

      (ลงชื่อ) ............................................................... ผูใหความยินยอม 

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

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

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

      (ลงชื่อ)............................................................... เจาหนาที่สหกรณ 

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

**ใชควบคูกับการสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด** 



หนา 6/7 

       ฉบับท่ีสอง 
                                     เลขทะเบียนสมาชิก                         

 

หนังสือยินยอมใหหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
 

เขียนที.่......................................................................................... 
วันที.่...............เดือน........................................พ.ศ. .................................. 

ขาพเจา ............................................................................. อาย ุ............ ป  ปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................. 
หมูที ่............................ ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ......................................................................... 
ตําบล/แขวง ...................................................... เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด .......................................... 
รับราชการหรือทํางานประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง ...................................................................
คณะ/หนวยงาน ...................................................................................................  โทรศัพท ............................................      
มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน หักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ที่ขาพเจาสมัครเปนสมาชิก จึงมีหนังสือแสดงความยินยอมไว ดังนี้    
 ขอ 1 ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน หักเงินเดือน คาจาง ที่ขาพเจา
พึงไดรับจากราชการ/คณะ/หนวยงานดังกลาวขางตน ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระคาหุนรายเดือนและหรือหนี้สินใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนจนกวาขาพเจาจะไมมีภาระผูกพันดังกลาวกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด   

 ขอที่ 2 ขาพเจามีสิทธิเพิกถอนการใหคํายินยอมตามหนังสือนี้ โดยมีหนังสือบอกกลาวไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  เมื่อขาพเจาไม
มีภาระผูกพัน ตามที่กลาวมาขอ 1 กับสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด แลว 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา มีจํานวนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับที่หนึ่ง
เก็บไวที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน ฉบับที่สองเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  ฉบับท่ีสามเก็บไวกับขาพเจา ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด 
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 
 

      (ลงชื่อ) ............................................................... ผูใหความยินยอม 

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

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

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

      (ลงชื่อ)............................................................... เจาหนาที่สหกรณ 

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

**ใชควบคูกับการสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด** 



หนา 7/7 

       ฉบับท่ีสาม 
                                     เลขทะเบียนสมาชิก                         

 

หนังสือยินยอมใหหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 
 

เขียนที.่......................................................................................... 
วันที.่...............เดือน........................................พ.ศ. .................................. 

ขาพเจา ............................................................................. อาย ุ............ ป  ปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................. 
หมูที ่............................ ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ......................................................................... 
ตําบล/แขวง ...................................................... เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด .......................................... 
รับราชการหรือทํางานประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหนง ...................................................................
คณะ/หนวยงาน ...................................................................................................  โทรศัพท ............................................      
มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน หักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ที่ขาพเจาสมัครเปนสมาชิก จึงมีหนังสือแสดงความยินยอมไว ดังนี้    
 ขอ 1 ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน หักเงินเดือน คาจาง ที่ขาพเจา
พึงไดรับจากราชการ/คณะ/หนวยงานดังกลาวขางตน ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระคาหุนรายเดือนและหรือหนี้สินใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนจนกวาขาพเจาจะไมมีภาระผูกพันดังกลาวกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด   

 ขอที่ 2 ขาพเจามีสิทธิเพิกถอนการใหคํายินยอมตามหนังสือนี้ โดยมีหนังสือบอกกลาวไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  เมื่อขาพเจาไม
มีภาระผูกพัน ตามที่กลาวมาขอ 1 กับสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด แลว 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา มีจํานวนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับที่หนึ่ง
เก็บไวที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน ฉบับที่สองเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  ฉบับท่ีสามเก็บไวกับขาพเจา ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด 
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 
 

      (ลงชื่อ) ............................................................... ผูใหความยินยอม 

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

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

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

      (ลงชื่อ)............................................................... เจาหนาที่สหกรณ 

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

**ใชควบคูกับการสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด** 




