
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250002 อบจ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028603 *นาย พชร  พฒันาโสภณ1 198,326.72 18,561.20

051983 นางสาว ประไพวด ี ทศพนัธ์2 10,000.00 10,000.00

060605 นางสาว จารุวรรณ  อศิรางกูร ณ อยุธยา3 1,000.00 1,000.00

069754 นางสาว เขมษิญากรณ์  บรุี4 1,100.00 1,100.00

070977 นางสาว วไิล  พงัสอาด5 4,500.00 4,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 214,926.72 35,161.20

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250101 ทม.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019501 นาย ณฐัรุทธ ิ สุขสมัพนัธ์1 750.00 750.00

045437 นางสาว จนัเพญ็นภา  ผาสุข2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,250.00 1,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250105 อบต.รอบเมือง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021281 นางสาว ณฐัพร  สมใจ1 14,650.00 14,650.00

021286 นาง สุกญัญา  บุญแจง้2 15,696.96 15,696.96

021288 นางสาว สมบรูณ์  ชนะภยั3 500.00 500.00

021289 นาง รมณ ี วงษ์นิกร4 10,811.19 10,811.19

024261 *นาง รชนก  เรอืงศรี5 18,981.07 18,981.07

061912 นางสาว สุวรรณา  วงษ์ยาปาน6 9,650.00 9,650.00

068868 นาง รุง่ฤด ี ศริอิารุณปัญญา7 9,350.00 9,350.00

071903 นาย กติศิกัด ิ พรมสวสัดิ8 10,353.29 10,353.29

071916 นาง ทพิวรรณ  นาคะเสถยีร9 10,353.25 10,353.25

701409 นางสาว พชิญจ์ริา  ละมลู10 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 101,645.76 101,645.76

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250106 อบต.วดัโบสถ ์จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068694 นางสาว สุภาพร  โกรนิทร์1 700.00 700.00

700445 นางสาว ดาวกิา  บุญนิล2 6,800.00 6,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,500.00 7,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250107 อบต.บางเดชะ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

058287 นางสาว วนัเพญ็  พนัปลอ้ง1 1,000.00 1,000.00

070383 นาย วโิรจน์  พรมบตุร2 11,900.00 11,900.00

070386 นางสาว จติรา  บุญกระพอื3 16,400.00 16,400.00

073742 นางสาว ทศันีย ์ ยมิสุข4 1,300.00 1,300.00

074478 นาย ทวศีกัด ิ ประภกัดี5 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,900.00 31,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250108 อบต.ท่างาม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021200 นาง กญัญภา  พมิพงษ์1 2,000.00 2,000.00

070147 นางสาว ณปภชั  หอมจนัทร์2 1,100.00 1,100.00

073743 นาย ปรญิญา  พงึรอด3 1,500.00 1,500.00

074064 นาย อรรถพงษ์  เจนรมัย์4 1,300.00 1,300.00

074328 นางสาว เจอืจนัทร ์ อนินุพฒัน์5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,000.00 7,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250110 อบต.ดงพระราม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011346 นาย ดาํรงศกัด ิ ประสงัสติ1 5,000.00 5,000.00

042777 นาย วรวฒัน์  ไหลรุง่เรอืงสกุล2 5,000.00 5,000.00

059688 นางสาว เสาวลกัษณ์  จติจาํนงค์3 10,950.00 10,950.00

064032 นางสาว รจนา  ทววีรรณกจิ4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 22,050.00 22,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250111 อบต.บ้านพระ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000132 นางสาว รตันา  อยูเ่จรญิ1 1,300.00 1,300.00

011358 นาง พณัณ์ชติา  เจรญิสุข2 500.00 500.00

021068 นาย ประชนัย ์ เจรญิสุข3 5,850.00 5,850.00

032313 *นาง ปทุมพร  โอภาสวฒันา4 4,700.00 4,700.00

043979 นางสาว เสาวนีย ์ พวงยอด5 500.00 500.00

047555 นาง วรดาภา  สบืวงษ์6 6,550.00 6,550.00

053609 นาย วงศธ์วชั  สาวาปี7 1,000.00 1,000.00

072910 นางสาว ปภานวนิ  ศริริวง8 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 22,300.00 22,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250112 อบต.โคกไม้ลาย จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011320 *นาง สุมาล ี เรอืงศรี1 22,292.89 3,674.44

011323 *นาง โสภา  มากแสง2 336,576.49 336,576.49

011324 *นาง บุญญาดา  ศรสีุข3 17,124.22 2,197.56

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 375,993.60 342,448.49

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250113 อบต.ไม้เคด็ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053903 *นาง จริาพรรณ  ศริริงัษี1 108,403.61 91,414.18

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 108,403.61 91,414.18

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250114 อบต.ดงขีเหลก็ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011333 นางสาว อจัฉรา  ศรสีุขะ1 5,800.00 5,800.00

064195 นาง กลัยา  กลา้สงคราม2 12,323.19 12,323.19

066927 นางสาว เขมศริ ิ ชนืชม3 12,850.00 12,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 30,973.19 30,973.19

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250115 อบต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047131 *นาย เพชรตัน์  สมบตัมิี1 352,723.02 18,755.05

056063 นาย อาทติย ์ ศรพีพิฒัน์2 47,686.75 3,514.49

068463 นางสาว ขวญัฤทยั  ธรรมวตัร3 1,100.00 1,100.00

068464 นางสาว พรพมิล  พวงศรี4 1,500.00 1,500.00

068465 จ.อ. สุชาต ิ อ่อนน้อม5 1,300.00 1,300.00

068550 นางสาว จนัจริา  มาผาบ6 700.00 700.00

700721 นาย กฤษณ์  ตอเขยีว7 2,850.00 2,850.00

700723 นาย กฤตเมธ  วชริาคม8 32,476.75 7,423.69

701611 นาย ธรีะพงษ์  อนัชุรยี์9 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 443,336.52 40,143.23

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250116 อบต.โนนห้อม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011401 นางสาว พมิพว์รา  สงิหนุนันทาศริิ1 5,850.00 5,850.00

063411 นางสาว สุภาพร  แตงเพช็ร์2 1,100.00 1,100.00

068171 นางสาว สายฝน  ยาพลิา3 600.00 600.00

068749 นาย ณฐัพร  สุขสุวรรณ4 1,300.00 1,300.00

069883 นางสาว กาญจนา  สายญั5 4,000.00 4,000.00

801844 นางสาว สรอ้ยทอง  ทติสรรพพา6 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,850.00 13,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250117 สนง.วฒันธรรมจงัหวดัปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

046084 *นาย พงศพ์รีะ  ปันหอม1 188,477.48 19,361.13

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 188,477.48 19,361.13

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250201 ทต.กบินทร ์จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009704 ว่าทรี.ต. เดน่ดวง  เนืองวจิติรประสพ1 2,000.00 2,000.00

071347 นางสาว กุลปรยีา  คาํกําเนิด2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,100.00 4,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250202 ทต.เมืองเก่า จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055647 นางสาว วรรณลกัษณ์  อคัรเมธารตัน์1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250204 อบต.กบินทร ์จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016983 *นางสาว สุมาล ี ชอบงาม1 323,094.95 9,658.95

022627 นางสาว สุพรรษา  ประถมวงค์2 1,300.00 1,300.00

022628 นาย สะทอ้น  ประถมวงค์3 2,000.00 2,000.00

024248 นางสาว บญุรกัษา  เครอืทรพัย์4 2,100.00 2,100.00

064483 นาง ธนัญว์รนิ  สุการมณีโรจน์5 1,500.00 1,500.00

064877 นางสาว ฉววีรรณ์  คุม้มา6 1,100.00 1,100.00

064878 นาง บงัอร  พูลดาํรหิ์7 1,100.00 1,100.00

064879 นาง นุสรา  บุญพรมออ่น8 12,500.00 12,500.00

068590 นางสาว ศริลิกัษณ์  งามดี9 500.00 500.00

068693 นางสาว เนาวรตัน์  ชนืจติร10 1,100.00 1,100.00

068696 นางสาว กฤษณา  เตาะครบุรี11 700.00 700.00

068697 นาง วรนัลกัษณ์  ดารา12 900.00 900.00

068699 นางสาว สุภาพร  ศรอีาราม13 700.00 700.00

069091 นางสาว กนัญนา  มากสุวรรณ14 19,650.00 19,650.00

069092 นาย ธณิต  โอกาศ15 6,350.00 6,350.00

069604 นาย เดชา  เหมเพช็ร16 500.00 500.00

070619 นางสาว รตันา  พงษ์ณรนิทร์17 13,550.00 13,550.00

073373 พ.จ.อ. วุฒไิกร  บุตรสนัติ18 3,000.00 3,000.00

800663 นาย มณเฑยีร  สงัขะนันท์19 1,900.00 1,900.00

800664 นาง รพพีร  เออืเฟือ20 4,600.00 4,600.00

801422 นางสาว นุชชติา  โคตรวงษา21 500.00 500.00

801445 นางสาว กติตยิา  นุชกําเหนิด22 1,100.00 1,100.00

801484 นางสาว วมิลรตัน์  หงษ์ทอง23 500.00 500.00

801487 นางสาว เสาวนี  แกว้จนัดา24 300.00 300.00

801602 นางสาว อญัญาภรณ์  อาํพนัเสน25 2,000.00 2,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250204 อบต.กบินทร ์จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801603 นางสาว อุมาพร  พดัสุข26 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 403,044.95 89,608.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250205 อบต.เมืองเก่า จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004018 นางสาว อตนุิช  โพธศิรี1 14,450.00 14,450.00

009235 นาย ประเสรฐิ  ภสูาลี2 6,847.95 6,847.95

022619 จ.ส.อ. สุมติร  เงนิโสม3 2,500.00 2,500.00

022621 นางสาว ไพรพณา  เทดิธรีธรรม4 7,000.00 7,000.00

027282 นาง ภสัราภรณ์  เดชสุภา5 7,600.00 7,600.00

027283 นาย วรวฒัน์  ช่วยไธสง6 2,000.00 2,000.00

033378 นาย สุรศกัด ิ แหวนวงศ์7 1,900.00 1,900.00

050794 นาง สรินิทร ์ ศลิพร8 1,100.00 1,100.00

058685 นางสาว เพญ็นภา  เดชสุภา9 5,650.00 5,650.00

064204 นาย วทิยา  ชาฎา10 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 50,147.95 50,147.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250206 อบต.วงัดาล จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000274 นาง อรสา  โตขาํ1 2,000.00 2,000.00

068866 นาย เมธ ี ลูกอนิทร์2 1,100.00 1,100.00

069724 นาย ณฐัธชนพงศ ์ พงศศ์าสตร์3 6,750.00 6,750.00

071970 นางสาว เพญ็นิดา  ปัตถานัง4 700.00 700.00

072068 นางสาว ศศกิานต ์ แยม้กลนิ5 1,100.00 1,100.00

072069 นาย อตวิชิญ ์ เขม็ทอง6 700.00 700.00

072930 นาย วทิยา  จติคาํภา7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,850.00 13,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250207 อบต.นนทรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015533 นาง สริญิาพร  ชยัศริศุิภมงคล1 22,100.00 22,100.00

015544 *นาย ดาํรง  วงคจ์าํปา2 6,650.00 6,650.00

015577 นาง ณฎัฐภทัร  พฒัใส3 1,000.00 1,000.00

015600 นาย เพชรสกานต ์ สสีงั4 7,850.00 7,850.00

030384 นาง ชญัญานุช  อ่อนน้อม5 16,450.00 16,450.00

044834 นาง ศริพิร  ศรสีวสัดิ6 9,050.00 9,050.00

044835 นางสาว สนีวล  เทยีนสี7 10,650.00 10,650.00

045452 นาง อภวิรรณ  อมิจติร8 13,301.80 13,301.80

068753 นางสาว ศริกิลัยา  ขวญัสุข9 700.00 700.00

701661 นาง พชิญธดิา  สุวรรณมณี10 4,500.00 4,500.00

800837 นาง สมพร  เรอืงสุข11 3,150.00 3,150.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250207 อบต.นนทรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801419 นางสาว จุทามาศ  โพธสิุน่12 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 96,101.80 96,101.80

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250208 อบต.ย่านรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015296 นาง ปพชิญา  รกัษารตัน์1 6,850.00 6,850.00

015557 นาง อารยี ์ เตง็เก2 1,100.00 1,100.00

041915 นางสาว แสงจนัทร ์ อทิธพิร3 4,700.00 4,700.00

073682 นางสาว พชันี  เมอืงอนิทร์4 900.00 900.00

073683 ว่าทรี.ต. ศริพิงษ์  คาํงอก5 700.00 700.00

073738 นาย จรญูโรจน์  บุตรตา6 1,500.00 1,500.00

073747 นาง จติรา  มชียั7 1,500.00 1,500.00

801166 นางสาว ขวญัชนก  รกัศรี8 1,000.00 1,000.00

802034 นางสาว เบญจวรรณ  มากผล9 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,250.00 19,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250209 อบต.วงัตะเคียน จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051282 นาง ละออ  ชวนขุนทด1 12,763.60 12,763.60

051283 นางสาว วรนุช  วงคน์รนิทร์2 2,050.00 2,050.00

051286 นาย ประสทิธ ิ เกตุแกว้3 1,000.00 1,000.00

060526 นาง กติตยิา  ชมสาร4 2,150.00 2,150.00

064776 นางสาว ปารชิาต ิ ทองจนัทรา5 4,350.00 4,350.00

066067 นาง กนิษฐา  เจรญิผล6 9,771.03 9,771.03

066314 นาย สมปราชญ ์ โคตรเสน7 3,650.00 3,650.00

069317 นางสาว ปกติตา  ศรชียัมลู8 700.00 700.00

069483 นาย ภาณุพงศ ์ ปุญญะประสทิธิ9 700.00 700.00

801486 นางสาว สุวรรณา  สุขสบาย10 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,634.63 37,634.63

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250209 อบต.วงัตะเคียน จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801485 นางสาว ศวติา  วงศอ์าษา1 500.00 500.00

รวมชําระเอง    ราย 500.00 500.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250210 อบต.หาดนางแก้ว จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004033 นาง กรณะภา  ปัทมเกตุ1 10,000.00 10,000.00

010400 นาง นุจนาต  นาคช่วย2 15,700.00 15,700.00

046483 นางสาว อรณิการ ์ จารุณะ3 9,600.00 9,600.00

062945 นาง ชฎาพร  ถาวรคุณ4 10,000.00 10,000.00

067658 นางสาว จรญิญา  ไชยสงโท5 9,600.00 9,600.00

073744 นาย วชริวตัต ิ สุการมณีโรจน์6 1,500.00 1,500.00

073745 นางสาว วลิาวรรณ  ผาสุขฤทธิ7 2,100.00 2,100.00

700443 นาย อนณ  สุนทรอนิทร์8 25,600.00 25,600.00

800774 นาย เดชา  รนืสดใส9 2,000.00 2,000.00

800871 นางสาว นิตมิา  ออมสนิ10 4,900.00 4,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250210 อบต.หาดนางแก้ว จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

802033 นางสาว ยุพเยาว ์ กนันะ11 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 91,500.00 91,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250211 อบต.ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032331 นาย วรีะวฒัน์  วงษ์พานิช1 7,550.00 7,550.00

038730 นาย บุญหลาย  อุน่ใจ2 1,100.00 1,100.00

045445 นางสาว สนัทนา  บาํรุงจติ3 1,000.00 1,000.00

055652 นางสาว ชลณภทัร  จนีประชา4 6,500.00 6,500.00

060761 นาย ภทัรพงศ ์ เพชรรตัน์5 11,200.00 11,200.00

060928 นาง สงา่  แสนศกัดา6 9,150.00 9,150.00

065299 นางสาว พไิลลกัษณ์  ปะบวับาน7 23,350.00 23,350.00

065518 นางสาว อรพรรณ  พลูแช่ม8 3,000.00 3,000.00

065750 นาง สายฝน  อตัตส์นิทอง9 15,450.00 15,450.00

067641 นาย สมจติร  พรสวสัดิ10 5,000.00 5,000.00

072350 นาย เจษฎา  คณะหนู11 1,500.00 1,500.00

072356 นางสาว บญุวนิดา  จุลภาพ12 1,500.00 1,500.00

072440 นางสาว วยิะดา  สุวรรณพนัธ์13 1,500.00 1,500.00

074489 นาย จกัราวุธ  มชียั14 900.00 900.00

074490 นาย พงศพ์นัธุ ์ ศริโิท15 900.00 900.00

074536 นาง พมิพช์นก  พณินุเวช16 1,500.00 1,500.00

800984 นางสาว วรรณิดา  ลาเจรญิ17 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250211 อบต.ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

800985 นางสาว จดิาภา  สายแดง18 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 94,100.00 94,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250212 อบต.บ้านนา จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

063959 นางสาว คมิ  สุกรแกว้1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 800.00 800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250213 อบต.บ่อทอง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032336 นาย มาโนช  วเิชยีร1 500.00 500.00

060450 นางสาว รจนา  พมิพแ์ยม้2 500.00 500.00

060451 นาง รชันี  ทาํดี3 5,100.00 5,100.00

060454 นางสาว ปารชิาต ิ ศรสีะเกษ4 500.00 500.00

060455 นางสาว ธญัรตัน์  หวงัดกีลาง5 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,600.00 7,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250215 อบต.นาแขม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051110 นาง นิม  เลศิลํา1 13,884.92 13,884.92

066034 นางสาว บงัอร  แกว้อุดทา2 5,338.36 5,338.36

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,223.28 19,223.28

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250216 อบต.เขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032332 *นางสาว วารุณี  บุญพรมออ่น1 3,600.00 3,600.00

049700 นางสาว กชพร  เงนิโสม2 1,500.00 1,500.00

053757 *นาง ศุกญัญา  แกว้มณี3 2,400.00 2,400.00

060276 *นางสาว สริกุิล  พอกกา4 750.00 750.00

061580 นาง อําไพ  พอกกา5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,850.00 8,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250217 อบต.วงัท่าช้าง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024184 นางสาว นรศิรา  ภาวงษ์บน1 3,500.00 3,500.00

024210 นาย บุญเลศิ  สุดวลิยั2 2,000.00 2,000.00

024247 นาย รตันชยั  สสัดี3 2,600.00 2,600.00

051738 นางสาว หฤทยั  คาํบุญเรอืง4 1,500.00 1,500.00

064334 นาย อมรเทพ  ภะโว5 5,700.00 5,700.00

064335 นาง การุณี  ขวญัใจ6 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,300.00 17,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250218 ทม.หนองกี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011396 นาย สุวทิย ์ ชมชนื1 2,500.00 2,500.00

041892 นาง พุทธรกัษา  สุทธกุิล2 3,500.00 3,500.00

042554 นางสาว ปญดา  สลางสงิห์3 21,169.38 21,169.38

061915 นาย เมฆ  ศรรีกัษา4 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,169.38 29,169.38

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250301 อบต.นาดี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

060642 นางสาว วรนัญา  เสยีงลํา1 14,550.00 14,550.00

069881 นาย ณรชัพงศ ์ สงุีม้2 1,500.00 1,500.00

071272 นางสาว ศริพิร  เพช็รศรงีาม3 900.00 900.00

071596 นาง จุฑาทพิย ์ รกัษาชาติ4 4,750.00 4,750.00

071895 นาง ฉัตรชนก  หตัถกรรม5 7,504.50 7,504.50

072064 นางสาว ภคัภร  กําธรธรากุล6 4,550.00 4,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 33,754.50 33,754.50

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250303 อบต.สาํพนัตา จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000284 นาย ภริมย ์ ธรรมมา1 1,000.00 1,000.00

011377 ส.ต.ต. ณรงคส์ทิธ ิ รงัษี2 2,900.00 2,900.00

050177 นาย พรีพงศ ์ ศริวิฒัน์3 1,300.00 1,300.00

069313 นาย ปัญญา  หมูห่มนืศรี4 500.00 500.00

069480 นาง ขวญัใจ  มว่งงาม5 5,850.00 5,850.00

069481 นาย สถาพร  คาํวลิยั6 900.00 900.00

069482 นางสาว วชริาภรณ์  กอ้นสนัทดั7 2,100.00 2,100.00

069484 นางสาว จนิตนา  เตม็ดวง8 1,500.00 1,500.00

801490 นาง วชัราภรณ์  เอยีงผา9 1,500.00 1,500.00

801491 นาย กนกศกัด ิ พมิประสาร10 1,100.00 1,100.00

801492 นางสาว หทยัรตัน์  เกตุเพง็11 700.00 700.00

801493 นางสาว วรีะญา  กาวี12 500.00 500.00

801538 นาง รุง่ทวิา  พมิพสิาร13 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250303 อบต.สาํพนัตา จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801539 นาง สุฑารตัน์  พรมพลิา14 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,950.00 21,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250304 อบต.สะพานหิน จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069308 นาง สุฑาสณีิ  ตงัจตุรสัตระกูล1 700.00 700.00

069309 นาย ประเวช  โพธศิรมีาตร2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,400.00 1,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250305 อบต.ทุ่งโพธิ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011389 *นางสาว ทศัณา  ทองแยม้1 255,201.15 16,834.13

015363 นางสาว รศัม ี อนัทะชยั2 7,300.00 7,300.00

045438 นาย ณรงคศ์กัด ิ ถนัดเดนิขา่ว3 1,000.00 1,000.00

057225 จา่สบิโท ผดุง  ธงชยั4 4,500.00 4,500.00

067989 นาง นิภาพร  ศรวีฒันพงศ์5 4,150.00 4,150.00

068173 นางสาว นภาลยั  สระกระโทก6 1,100.00 1,100.00

073146 นางสาว ชุตนิันต ์ เคนตู้7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 274,751.15 36,384.13

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250306 อบต.แก่งดินสอ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019485 นาย เจษฎา  เทยีนน้อย1 31,272.57 31,272.57

057057 นางสาว ปราณี  ประทปีแกว้2 5,000.00 5,000.00

068242 นาย สนัตชิยั  ภมูลูเมอืง3 3,500.00 3,500.00

068867 นางสาว ธศรวรรณ  อนิเรอืง4 7,950.00 7,950.00

069311 นาง อรอรนิทร ์ กงเพช็ร5 14,500.00 14,500.00

070467 นาย รุธ  พนัธภ์มูิ6 1,300.00 1,300.00

074701 นางสาว กาญจนา  โคตุทา7 500.00 500.00

074702 นางสาว วรศิรา  ขนัทอง8 700.00 700.00

700040 นางสาว ระเบยีบ  จนัทรส์าํรวม9 9,450.00 9,450.00

700042 นางสาว ดลยา  พละเดช10 23,650.00 23,650.00

700043 นาย สุเทพ  ฉุนตู11 8,500.00 8,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250306 อบต.แก่งดินสอ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801543 นาย ไพรรตัน์  ฤาประสทิธิ12 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 106,822.57 106,822.57

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250307 อบต.บุพราหมณ์ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015427 นางสาว จารุวรรณ์  หลติากจิ1 22,200.00 22,200.00

061579 นางสาว วนัญญา  สุดดี2 15,550.00 15,550.00

067141 นาง มณฑริา  อนิทวี3 4,000.00 4,000.00

067142 นาย อาณตั ิ เผ่าทหาร4 2,100.00 2,100.00

067812 นางสาว พทัธนันต ์ ไชยอา้ย5 600.00 600.00

801175 นางสาว ธญัญากร  หลติากจิ6 3,000.00 3,000.00

801249 นาย เสงยีม  ทองจนัทรา7 500.00 500.00

801250 นาย ภดูสิ  บุญประคอง8 2,500.00 2,500.00

801285 นางสาว สกุลรตัน์  รุง่เพชรเจรญิ9 2,100.00 2,100.00

801702 นาย ประพฒัน์พงศ ์ รุง่เพชรเจรญิ10 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 54,050.00 54,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250501 ทต.กรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026634 *นาย กฤษฎา  ภกัดวีานิช1 32,219.35 7,185.63

055378 นางสาว สุพสัตรา  คนรกัษ์2 1,100.00 1,100.00

058080 นางสาว ผกามาศ  ป้องกนั3 17,800.00 17,800.00

060927 นาย ธงชยั  วงศช์ู4 11,900.00 11,900.00

072633 นางสาว รกัชนก  เทพเสฐยีร5 700.00 700.00

701529 นาง ปาลดิา  ทวสีนิ6 7,200.00 7,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 70,919.35 45,885.63

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250601 อบต.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011347 นาง มะลดิ  สารภาพ1 1,000.00 1,000.00

015285 นางสาว สุพชรสริ ิ มาทอง2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250603 อบต.บางกระเบา จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069090 นางสาว รตันาภรณ์  นุชดารา1 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 900.00 900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250605 อบต.บางยาง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

074479 นาง พฒันา  วงษ์เมธา1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250606 อบต.บางแตน จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

056195 นาง อฐพรรณ  ฉําเฉลมิ1 13,800.00 13,800.00

071355 นาง เจยีมใจ  มะลิ2 1,100.00 1,100.00

071356 นางสาว หสัยา  แสงคาํ3 900.00 900.00

073008 นางสาว เฉลมิพร  บุญชนื4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,900.00 16,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250607 อบต.บางพลวง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011364 นาง วรรณนภสั  ประสงัสติ1 10,000.00 10,000.00

016637 นาง ปัญญล์ภสั  โพตยิะ2 16,346.85 16,346.85

050317 นาย วริวฒัน์  เศรษฐาธนาศกัดิ3 1,000.00 1,000.00

068583 นาย ภญิโญ  ทว่มไธสง4 7,200.00 7,200.00

068584 นางสาว เนาวรตัน์  กอนเสน5 6,700.00 6,700.00

068698 นางสาว รชันี  พราวศรี6 6,950.00 6,950.00

069088 นางสาว ปินมณ ี ชาญชนะววิฒัน์7 7,400.00 7,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 55,596.85 55,596.85

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250701 อบต.ประจนัตคาม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019527 นาง ธญัยธรณ์  บวัทอง1 24,450.00 24,450.00

064775 นาง จริา  บุญกระพอื2 2,000.00 2,000.00

072397 นาย วสิาล  แมน้เทวนิทร์3 4,500.00 4,500.00

074062 นางสาว นิตยา  ปินแกว้4 500.00 500.00

700722 นาง สริริตัน์  สุจติระหะ5 100.00 100.00

801864 นาง พรทพิย ์ มานะต่อ6 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,550.00 32,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250703 อบต.เกาะลอย จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050781 นางสาว นพนาถ  พรดัขาํ1 2,000.00 2,000.00

057871 ส.อ. ประยูร  ทองลาด2 1,000.00 1,000.00

058419 นางสาว พชัมณ  สระอุทยั3 22,656.78 15,603.02

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,656.78 18,603.02

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250705 อบต.หนองแสง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011344 ว่าทรี.ต. นพสทิธ ิ กงัวาลตนัตวิงศ์1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250706 อบต.ดงบงั จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011326 นางสาว นนทฌิา  ปิดทรพัย์1 14,350.00 14,350.00

062251 นางสาว จนัทรเ์พญ็  สทีรงฮาด2 5,950.00 5,950.00

067014 นางสาว กุลธดิา  คาํเทยีงป้อม3 24,150.00 24,150.00

067819 นาง ฐฏิริศัษ์  สารรตัน์4 16,050.00 16,050.00

069479 นาย ณฐัวุฒ ิ อตัโน5 13,450.00 13,450.00

072952 นาง สุมติรา  ไผเ่ศวตอนันต์6 1,100.00 1,100.00

073346 นาง พรพมิล  อว้นตรงต้น7 1,100.00 1,100.00

073740 นาง สมพศิ  สมแสง8 1,100.00 1,100.00

074487 นาย ธรีะเดช  น้อยแสง9 900.00 900.00

074488 นาย พสิทิธ ิ มาสี10 700.00 700.00

074696 นาง กฤชภร  สเีหลอืง11 2,100.00 2,100.00

701472 จ.อ. ปรชีา  ทาเจรญิ12 2,300.00 2,300.00

800615 นาย สมบตั ิ ขอมดาํดนิ13 5,000.00 5,000.00

800616 นาย สมนึก  สมใจ14 1,100.00 1,100.00

801317 นาง วชริาพร  วงษ์เชอื15 3,000.00 3,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250706 อบต.ดงบงั จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

802007 นาง ศริพิร  กําลงัยงิ16 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 92,850.00 92,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250707 อบต.คาํโตนด จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050313 นาง สุภาวด ี มุง่อาษา1 11,850.00 11,850.00

061584 นางสาว ภคัธนิกา  ช่างเรอืน2 20,121.50 20,121.50

061830 นาย ธงชยั  รตริตันสตูิ3 19,150.00 19,150.00

070487 นาย ณรงคศ์กัด ิ พลิา4 1,100.00 1,100.00

071837 นาง วไิลพร  โนนศรี5 4,450.00 4,450.00

701473 นาง กมลรตัน์  ทองทพิย์6 11,200.00 11,200.00

701474 นาย สุชาต ิ ทพิยส์งัข์7 4,800.00 4,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 72,671.50 72,671.50

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250709 อบต.หนองแก้ว จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068415 นาย อลงกต  เปรมสุข1 29,000.00 29,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,000.00 29,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250710 ทต.โพธิงาม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009141 พนัจา่เอก เรอืงชยั  รุง่ศริ ิ1 3,300.00 3,300.00

010060 นางสาว เอมอร  สนับบุญ2 5,850.00 5,850.00

015195 *นาย สมควร  บญุประกอบ3 3,700.00 3,700.00

021290 *นาย จริายุ  พนัพลู4 4,500.00 4,500.00

056404 *นาง รจไม  ไกรสงิห์5 5,000.00 5,000.00

068748 นาย อนุชา  ช่อชบา6 2,600.00 2,600.00

700444 นางสาว ณฐัลดา  แกว้เนตร7 23,428.58 2,787.77

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 48,378.58 27,737.77

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250801 อบต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011335 นาย สวา่ง  คล่องแคล่ว1 10,000.00 10,000.00

011338 นาง รชันีวรรณ์  สบืจากปลอ้ง2 26,839.22 26,839.22

011340 นาย สมเกยีรต ิ สมคุณ3 5,450.00 5,450.00

011366 นาง สุทศิา  อภยั4 10,000.00 10,000.00

015301 นางสาว ทพิยว์ด ี สุขเกษม5 3,000.00 3,000.00

048073 นางสาว จนัทริา  ภาวงษ์6 14,100.00 14,100.00

067058 นางสาว กชพร  สายรตัน์7 3,000.00 3,000.00

067492 นาง ธญัณิชา  สาคร8 1,100.00 1,100.00

068052 นางสาว สาทพิย ์ สุขหอม9 4,889.00 4,889.00

070263 นางสาว มณฑติา  มาขุมเหลก็10 500.00 500.00

071985 นาย ณฐัวรรธน์  ประพาศพงษ์11 500.00 500.00

071986 นางสาว พรทพิย ์ นีสกุล12 1,100.00 1,100.00

072426 นางสาว สมประสงค ์ ชนิคาํ13 700.00 700.00

801129 นางสาว โสรยา  สทิธพิล14 1,100.00 1,100.00

801350 นางสาว สายธาร  โนนเภา15 500.00 500.00

801352 นางสาว ปรยีาภรณ์  ปรุงนิยม16 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250801 อบต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801353 นางสาว ธดิารตัน์  แสงสุวมิล17 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 83,778.22 83,778.22

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250803 อบต.บ้านทาม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011381 นาย วรีะชยั  รมัณยีร์ตันากุล1 5,000.00 5,000.00

015064 นางสาว เบญจวรรณ  หลา้สมบรูณ์2 23,900.00 23,900.00

018468 *นาง อนงคน์าถ  แกว้แก่น3 10,000.00 10,000.00

019526 นาง ลาวลัย ์ นกชม4 1,300.00 1,300.00

068270 นางสาว สรารตัน์  คงบญุ5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 40,800.00 40,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250804 อบต.ท่าตูม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011373 นาง อมัพร  คล่องแคล่ว1 3,000.00 3,000.00

057435 นางสาว สนีินาฏ  ศุภนคร2 500.00 500.00

062698 นางสาว สุพตัรา  กลยนี3 2,000.00 2,000.00

073689 นาย ต่อกว ี พรหมบตุร4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,600.00 6,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250806 อบต.ดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011345 นางสาว สริยิา  วุฒพิรพงษ์1 750.00 750.00

021197 นางสาว วรนิษฐ ์ ดจีรงิ2 10,100.00 10,100.00

060762 นาย วรากร  ออ่นกุล3 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,150.00 14,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250807 อบต.หนองโพรง จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011336 นางสาว ธญัภา  ไพเราะ1 2,000.00 2,000.00

019520 นางสาว อโนชา  ชนิสมบรูณ์2 1,000.00 1,000.00

019521 นาง ลทัธพรรณ  บุญประคอง3 21,297.31 2,013.84

019524 นางสาว อมรรตัน์  วงษ์คาํภู4 500.00 500.00

019525 นาง กชพร  จนัทมฬิ5 13,650.00 13,650.00

057519 นาย ชยัพฤกษ์  ขุนเณร6 800.00 800.00

073542 นางสาว วนัวสิา  โครตเสนา7 700.00 700.00

700446 นางสาว พยอม  แดงใส8 7,650.00 7,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 47,597.31 28,313.84

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250808 อบต.หวัหว้า จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011330 นาย อุดม  คศูรี1 10,000.00 10,000.00

011382 นาง ทพิวรรณ  ซอืตรง2 6,000.00 6,000.00

021204 นาง ธญัญน์ร ี คล่องแคล่ว3 2,000.00 2,000.00

068582 นางสาว ปนัดดา  บุญสวสัดิ4 1,500.00 1,500.00

068870 นางสาว ญานิชชา  โรจน์กาญจนา5 1,900.00 1,900.00

068871 นาย สุระเดช  ไกรศรี6 1,100.00 1,100.00

068872 นางสาว วรชัทท์นันท ์ จนัทรศ์รี7 1,100.00 1,100.00

073690 นางสาว อุไรวรรณ  หงษ์แกว้8 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 24,500.00 24,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250810 อบต.กรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015061 นาง สุมาล ี คศูรี1 2,000.00 2,000.00

015066 นาง ศรนีวล  เหน็แกว้2 4,000.00 4,000.00

053789 นาย ทยัเทพ  ธปูทอง3 33,350.00 33,350.00

056863 นางสาว สมลกัษณ์  ครองบุญ4 2,000.00 2,000.00

059002 นางสาว ฐายกิา  วงษ์ศรสีุข5 18,105.90 18,105.90

059177 นางสาว พรไพรฑรูย ์ ศรบุีญเรอืง6 16,450.00 16,450.00

061973 นางสาว วลิามล  หอมหวล7 21,564.39 21,564.39

068174 นางสาว สุธชิา  ผวิรตัน์8 800.00 800.00

074705 นางสาว จารุณี  บุดดา9 500.00 500.00

074707 นางสาว ปารชิาต ิ สมบตัวิงศ์10 500.00 500.00

074708 นาง กลัยกร  แกว้คาํศรี11 500.00 500.00

801011 นางสาว ฤด ี แยม้กลนิ12 3,000.00 3,000.00

801012 นาย ชาคร  ทรพัยเ์สนาะ13 3,000.00 3,000.00

801013 นางสาว สมพศิ  ศรสีอาด14 2,000.00 2,000.00

801014 นาง โสภษิฐ ์ นาลา15 4,000.00 4,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250810 อบต.กรอกสมบูรณ์ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801570 นางสาว สุภาพร  ตาลน้อย16 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 113,770.29 113,770.29

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250811 ทต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028945 *นาย ธนชยั  พมิพามา1 47,387.45 11,152.25

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 47,387.45 11,152.25

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250901 ทต.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070382 นาง ผานิต  ชยัดจีนัทร์1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250903 อบต.โคกไทย จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014091 นาย กานตต์ะวนั  กมิออื1 9,900.00 9,900.00

024365 นาง สุภาพร  นาจารย์2 5,450.00 5,450.00

061117 นางสาว กมลรตัน์  วจิริมัย์3 9,300.00 9,300.00

067461 นาย สุรชยั  ชาญเดช4 800.00 800.00

067733 นาย ศกัดดิา  จนัทรศ์รี5 5,050.00 5,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 30,500.00 30,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 250905 อบต.ไผ่ชะเลือด จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011386 นาง อธชิา  ศรวีรรณ์1 3,000.00 3,000.00

027302 นาง ทพิวลัย ์ ศรเีมฆ2 4,350.00 4,350.00

027304 นาง ฉว ี เอยีมสม3 3,000.00 3,000.00

059720 นาย อคัรพนธ ์ ยนืยงิ4 14,450.00 14,450.00

064944 นาย อมรศลิป์  เทพกํา5 3,500.00 3,500.00

064945 จ.ส.ต. จริฎัฐ ์ รตันะวเิศทฤทธิ6 9,221.89 9,221.89

064946 นางสาว พชัรนิทร ์ เออืการณ์7 11,468.89 11,468.89

073684 นางสาว วรรยา  บุญเจรญิ8 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 49,690.78 49,690.78

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 255001 หน่วยงานอืน จ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019498 นาย อดศิกัด ิ ศรตีระเวร1 50,446.12 50,446.12

024254 นางสาว ปรญิญา  วงษ์พานิช2 11,250.00 11,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 61,696.12 61,696.12

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*


