
เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390002 อบจ.หนองบวัลาํภ ูจ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016011 นาย ทวพีงษ์  เลบา้นแท่น1 500.00 500.00

022247 นางสาว ชตุกิาญจน์  คาํสวสัดิ >2 1,572.36 1,572.36

025532 นางสาว อรษา  พรมดี3 500.00 500.00

029786 นาง รตันา  ชาวดง4 500.00 500.00

030901 นาย นิกรณ์  แสนชยัอาสา5 500.00 500.00

047213 นางสาว ธญัญาภรณ์  ตติะปนั6 800.00 800.00

054350 *นาย ธรีวตัร  ศุภกจิอนนัต์7 5,600.00 5,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,972.36 9,972.36

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390101 ทม.หนองบวัลาํภ ูจ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068474 นาย สขุสนัต์  กุลดวงจนัทร์1 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,600.00 2,600.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390102 ทต.นาคาํไฮ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027618 นาย กติตพิงษ์  เหลา่คาํ1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 800.00 800.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390103 ทต.นามะเฟือง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011130 นาง สมถวลิ  สทุธอิาจ1 2,600.00 2,600.00

062905 นาง อารมยจ์ติร ์ ดารยี์2 8,700.00 8,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,300.00 11,300.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390105 อบต.หนองบวั จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011137 นาง ศริญิญา  ตญัญาภกัดิ >1 1,000.00 1,000.00

011138 *นาง เพยีงสมยั  นามเส2 31,676.18 11,204.73

012688 นาง สปุรดีา  ปิ�นแคน3 500.00 500.00

016001 นางสาว สภุาวด ี คุม้เจรญิ4 9,232.28 5,553.13

030883 นาง จริาพร  จนัทศลิา5 500.00 500.00

061602 นางสาว สทุธนิี  พมิานคาํ6 4,250.00 3,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 47,158.46 21,907.86

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390106 อบต.หนองภยัศนูย ์จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013844 นาง สนุภา  พทุธามา1 11,600.00 11,600.00

013903 นาย จงเจรญิ  วงศศ์ริธิรรมโชติ2 500.00 500.00

013907 นาง เยาวมาล  อนิถา3 2,350.00 2,350.00

022505 นาย จนัทรตัน์  คาํบุญเมอืง4 6,200.00 6,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,650.00 20,650.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390108 อบต.หนองสวรรค ์จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011141 นาย พกุิล  แสนเมอืง1 180,267.42 10,701.07

011142 *นางสาว กนกกร  คาํทอง2 145,076.28 8,649.51

011145 นาย วลัลภ  สรอ้ยมาลี3 1,000.00 1,000.00

034045 นาย จกัรพงษ์  พกัทงิ4 6,250.00 6,250.00

035833 นาง พาวณิ ี ทพิมงคล5 21,730.00 5,250.00

055975 ส.อ. อภศิกัดิ >  อนิทรด์ี6 500.00 500.00

055998 นาง อสิราภรณ์  ชาํนาญวงศ์7 5,250.00 5,250.00

058131 นาง วรีะวลัย ์ คงไมตรี8 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 362,073.70 39,600.58

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390109 อบต.หวันา จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013834 นาย สมเกยีรต ิ มขุธระโกษา1 2,600.00 2,600.00

013836 นาง รตันา  ชามนตรี2 17,955.60 17,955.60

024507 นาย มงคลศลิป์  ศรเีมอืง3 500.00 500.00

068624 นาย ธวชัชยั  ธญัพชิชา4 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,155.60 23,155.60

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390110 อบต.บ้านขาม จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013892 นาย วนัชยั  ธรรมสจุรติ1 6,250.00 6,250.00

016828 นาง วชัรนิทร ์ แกว้วงัชยั2 500.00 500.00

016911 นางสาว สจุติรา  อนิทรพานิช3 5,500.00 5,500.00

018431 *นางสาว หงษ์ทอง  อนิอุ่นโชติ4 138,674.56 14,720.05

064676 นาย ธนพล  สโุพเมอืง5 20,000.00 20,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 170,924.56 46,970.05

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390111 อบต.นามะเฟือง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011131 นาง ทศัรยิา  สทิธมิงคล1 1,000.00 1,000.00

022241 *นางสาว วไิลวรรณ  นนทบ์ุตร2 10,100.00 10,100.00

024508 นาย ธนัฐกรณ์  ดอกไม้3 750.00 750.00

029629 นางสาว สธุพีร  พลงาม4 500.00 500.00

049024 นาง อภริดา  ประชากุล5 1,100.00 1,100.00

053229 นาง วรนุช  ไมตรสีวสัดิ >6 26,306.86 23,478.29

053230 นาง ณชิาภา  สมทรพัย์7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 40,256.86 37,428.29

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390112 อบต.บ้านพร้าว จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013864 นาง ศศธิร  อนิทรพมิพ์1 32,680.00 9,250.00

013866 *นาย ศราวุธ  ศรสีตัตรตัน์กุล2 6,950.00 6,950.00

014430 นาง เปรมยุดา  สรุาษฎร์3 6,150.00 6,150.00

014436 นาย สขุสนัต์  เฮา้ทา4 500.00 500.00

016045 นาย สนัตพิล  เศรษโฐ5 8,700.00 8,700.00

020974 *นาง ปวณีา  บวัสงิห์6 265,358.51 16,741.23

032543 นางสาว ประภสัสร  สพุล7 4,800.00 4,800.00

034047 นาง อจัฉรา  ต่อนสรุา8 7,000.00 7,000.00

046179 นาย สายนัต์  ไชยโยธา9 4,700.00 4,700.00

046182 นาย วสนัต์  สงิขรณ์10 500.00 500.00

068789 นางสาว ทศันีย ์ ยศปญัญา11 1,100.00 1,100.00



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390112 อบต.บ้านพร้าว จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068790 นางสาว นิชนิภา  ศาลาศกัดิ >12 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 339,238.51 67,191.23

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390113 อบต.โนนขมิ#น จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016822 นางสาว สกุลัยา  ศรลีนุชา่ง1 7,250.00 7,250.00

016823 นาย ไมตรจีติม ์ จติต์ปราณี2 17,908.25 16,270.57

016824 นาง พชิญ์สนิี  แกว้ไพยทลู3 1,100.00 1,100.00

022644 นาย ณรงคช์ยั  นนทชติ4 1,500.00 1,500.00

027603 นาย ธวชัชยั  อุปโคตร5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 28,858.25 27,220.57

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390115 อบต.กดุจิก จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013942 *นาง จนัทา  ผาสขุ1 7,350.00 7,350.00

018426 นางสาว พรรณวรท  หนไธสง2 7,100.00 7,100.00

018427 นาย ชยานนท ์ ชนิวงษ์3 45,530.00 7,450.00

024583 นาย นิคม  สมใจ4 5,050.00 5,050.00

027614 นาย โชคชยั  บุญน้อม5 19,540.00 4,100.00

030920 นาย วรีะพล  กนัยา6 2,900.00 2,900.00

042562 นางสาว สนุทร ี ฮามวงค์7 8,650.00 8,650.00

064706 นางสาว อสิรยี ์ สดุแกว้8 10,700.00 10,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 106,820.00 53,300.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390116 อบต.โนนทนั จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011146 นางสาว ทศัณญี์  ชมภูวเิศษ1 13,150.00 13,150.00

013851 นางสาว สรุยีพ์ร  บวัผนั2 7,950.00 7,950.00

022248 นาย ธนสทิธิ >  พลูสาทรกลู3 7,900.00 7,900.00

044457 นางสาว สกุลตรา  พทุธเสน4 5,100.00 5,100.00

044458 นาง รชันี  ดุลบดี5 2,650.00 2,650.00

059654 นาง ณชิาภทัร  สขุสบาย6 5,850.00 5,850.00

067927 นาย แมน  แกว้อาจ7 800.00 800.00

800120 นางสาว นฤมล  พมิสงัข์8 1,600.00 1,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 45,000.00 45,000.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390116 อบต.โนนทนั จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

800068 นาย สงวน  บวัผนั1 1,500.00 1,500.00

รวมชาํระเอง  �  ราย 1,500.00 1,500.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390117 อบต.นาคาํไฮ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027609 นาง อุไร  โสภาศรี1 16,950.00 16,950.00

035835 นาย วทิยา  บวัสระ2 1,100.00 1,100.00

051331 นาง วนัเพญ็  แจ่มจาํรสั3 500.00 500.00

062837 นาย วทิยา  เมาะราษี4 1,100.00 1,100.00

067766 นางสาว อรอุมา  โสชู5 7,850.00 7,850.00

067996 นาง วลิาวณัย ์ ปรสิทิธิ >6 2,600.00 2,600.00

068702 นาย วนิยั  อุปทอง7 1,500.00 1,500.00

068703 นาง จนิตปาต ี หาชื�น8 1,300.00 1,300.00

069812 นาง มลวิลัย ์ จติเจรญิ9 1,100.00 1,100.00

700249 นาง สจุติตา  กรุณา10 5,600.00 5,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 39,600.00 39,600.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390118 อบต.ป่าไม้งาม จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016831 นางสาว รื�นฤด ี ภูนายา1 49,273.40 4,317.38

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 49,273.40 4,317.38

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390119 อบต.หนองหว้า จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013931 นาง มติรสนิี  มขุธระโกษา1 13,200.00 13,200.00

013943 นางสาว ดวงรตัน์  คาํอา้ย2 14,400.00 14,400.00

027612 นาย ศรสีวุรรณ  ชาํนิหสั3 1,000.00 1,000.00

027613 นาย ทองพลู  รตัน์เพช็ร4 750.00 750.00

056084 นางสาว เพญ็ศริ ิ ไตรรตัน์5 12,460.37 12,460.37

069104 นาย อานุภาพ  สพีาอุ6 1,100.00 1,100.00

069105 นาย เอกอมัรนิทร ์ ปิ�นคาํ7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,610.37 43,610.37

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390120 ทต.เก่ากลอย จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024557 *นาย วชัรพงษ์  ภูตอ้งใจ1 61,587.07 13,015.65

027621 นาง คณสันนัท ์ เหลาเสน2 17,350.00 17,350.00

029696 นาง พรรณปพร  บุญทอง3 11,000.00 11,000.00

700251 นาง อาภาภรณ์  ดวงศรี4 8,350.00 8,350.00

801446 นาง จุฑารตัน์  พลศกัดิ >5 700.00 700.00

801447 นางสาว เบญจพฒันี  บุญศรี6 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 99,987.07 51,415.65

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390121 สนง.วฒันธรรมจ.หนองบวัลาํภ ูจ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051182 นาย ณรงค ์ คาํซาว1 7,650.00 7,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,650.00 7,650.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390202 ทต.นากลาง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

018436 นาง จุฑาภทัร  ทบัแกว้1 500.00 500.00

043786 นาย ภูรนิท ์ ศรสีนิท2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390203 ทต.กดุดินจี� จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022538 นาง หฤทยั  พลอยอํ�าศรี1 5,950.00 5,950.00

063513 นางสาว ศริญัญา  ฐานะ2 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,750.00 6,750.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390204 อบต.ด่านช้าง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012406 นาย จณิณะ  มั �นคง1 500.00 500.00

013878 นาง อธษิฐาน  สวุรรณราช2 20,800.00 20,800.00

062441 นาง ทศันีย ์ พนัธโ์ย3 800.00 800.00

069097 นาง กญัณพทัน์  ถาเอน็ยวน4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,200.00 23,200.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390206 ทต.ฝั �งแดง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051134 *นางสาว อรอนงค ์ โสภาพร1 66,076.20 5,057.84

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 66,076.20 5,057.84

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390208 อบต.โนนเมือง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013880 *นาย รุ่งเรอืง  ธนปราชญ์เปรื�อง1 14,757.19 11,642.55

047689 นาย ชชันยั  อุดทา2 4,950.00 4,950.00

069102 นาง จติตมิากาญจน์  บุญมี3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 20,807.19 17,692.55

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390209 อบต.อทุยัสวรรค ์จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008840 *นางสาว ชวนพศิ  แกว้ทอง1 4,200.00 4,200.00

013843 *นาย ธนาธร  กระดานราช2 4,750.00 4,750.00

013926 นางสาว ยุวด ี ไขประภาย3 2,000.00 2,000.00

025452 นางสาว สลกัจติ  ศรวีงษา4 10,331.60 10,331.60

066646 นางสาว กวนิธดิา  สวุรรณพรหม5 2,100.00 2,100.00

700187 นาง พวงเพชร ์ อระบุตร6 5,550.00 5,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 28,931.60 28,931.60

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390211 อบต.กดุแห่ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

044576 นาย ยงยุทธ  เชื,ออุ่น1 5,550.00 5,550.00

051975 นาย ฤทธไิกร  พรมมาลา2 6,850.00 6,850.00

054538 นาย ศุภวชิญ์  ยาพนัธ์3 27,760.00 4,600.00

067712 นางสาว พริ,มพรรณ  ปสัลา้ง4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,260.00 18,100.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390301 ทต.กดุดู่ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039457 เรอืโท มารุต  สมวงศ์1 7,250.00 7,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,250.00 7,250.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390302 ทต.โนนสงั จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027101 นาย อภชิาต ิ จนัตะพต1 149,605.26 6,608.85

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 149,605.26 6,608.85

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390305 ทต.หนองเรือ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010722 นาย นรเสฏฐ ์ ศริเิวชพงคกุ์ล1 0.00 0.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 0.00 0.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390306 อบต.กดุดู่ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011099 นาง นฏยิา  ภญิโญทรพัย์1 7,650.00 7,650.00

014433 *นาง จงกลนี  ดาวเฉลมิวงศ์2 266,763.94 15,635.64

700049 นาง สภุาวณิ ี ศรเีพยีแกว้3 3,700.00 3,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 278,113.94 26,985.64

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390307 ทต.บ้านค้อ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025098 นางสาว ชลุภีรณ์  สระแกว้1 1,100.00 1,100.00

035838 นางสาว รญัชดิา  บุญอุม้2 8,500.00 5,550.00

038874 นางสาว ภานุมาศ  หวานนอก3 1,500.00 1,500.00

063509 นางสาว สมจติร  สแีสง4 5,991.41 5,991.41

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,091.41 14,141.41

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390308 อบต.โนนเมือง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

018424 นางสาว ธญัพร  ทพิยล์ม1 16,800.00 5,031.43

025581 นาง สรุรีตัน์  ประทุมพนัธ์2 5,650.00 5,650.00

050256 *ส.อ. ชชัวาลย ์ สรุวทิย์3 49,854.55 11,656.56

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 72,304.55 22,337.99

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390309 อบต.โคกใหญ่ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014605 *นาง ทศัสมุาล ี รวมธรรม1 49,279.45 7,618.58

014607 *นางสาว ศรญัรชัต์  อาจหาญ2 167,714.62 7,635.80

014608 *นาย ปิยะ  นวลภูมวีนั3 22,225.47 4,503.33

042849 นาง จนิตนา  ทองทาํมา4 22,096.23 3,816.98

055298 *นาง อาํพร  ดาท่าราช5 191,489.89 16,776.59

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 452,805.66 40,351.28

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390310 อบต.โคกม่วง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014425 *นาง รตัตกิาล  จนัทรช์นะ1 6,750.00 6,750.00

014431 *นาย นคร  ภูนิคม2 6,000.00 6,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,750.00 12,750.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390311 อบต.นิคมพฒันา จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013861 นางสาว อุไร  ผางดี1 12,500.00 12,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,500.00 12,500.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390312 อบต.ปางกู่ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022641 นาย ประชา  ประชากุล1 11,200.00 11,200.00

028072 นางสาว ภญิญาพชัญ์  ดาเหลก็2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,200.00 13,200.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390401 ทต.โนนสงูเปลือย จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013939 *นาย เอกภพ  ดารยี์1 3,211.05 1,256.84

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,211.05 1,256.84

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390403 อบต.เมืองใหม่ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029630 นาย ธนดล  ประเสรฐิศลิป์1 1,000.00 1,000.00

054041 นางสาว กนกวรรณ  ยนือ๊อต2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390404 อบต.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010859 นาย ศกัดิ >ชาย  ศุภเมธี1 37,343.78 8,930.23

011139 นาย คาํนึง  นามพรหม2 750.00 750.00

011159 นาง สมุลมาลย ์ มุย้มงคล3 750.00 750.00

031372 นางสาว รตันภรณ์  ฐติญิาณวโิรจน์4 500.00 500.00

062606 นางสาว ณชัพร  ชนะสมิมา5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 40,443.78 12,030.23

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390405 อบต.หนองบวัใต้ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016024 นางสาว วรดาภา  เหงา้ประสทิธิ >1 1,500.00 1,500.00

018428 นาง เอื,อมตะวนั  มหากจิรุ่งเรอืง2 6,000.00 6,000.00

018433 *นาย ธรีะพงษ์  ศรเีจรญิไพบลูย์3 115,827.95 4,024.83

038478 *นาย ปญัญา  เดชะ4 103,571.93 13,174.65

046605 นางสาว ศุจภีรณ์  แกว้ขนัตี5 500.00 500.00

049018 นางสาว สวุรรณา  แฟนภูเขยีว6 14,900.00 14,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 242,299.88 40,099.48

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390406 อบต.กดุสะเทียน จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032547 นาย ประจกัษ์  บุญประคม1 32,499.82 18,063.17

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,499.82 18,063.17

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390407 อบต.นากอก จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011155 *นาง นฤชล  ป้านภูมิ1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,000.00 3,000.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390409 ทต.ยางหล่อ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034151 *นางสาว ชตุกิาญจน์  เดชะ1 190,971.49 15,905.18

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 190,971.49 15,905.18

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390410 อบต.โนนม่วง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049459 *นาย อภชิาต ิ ปาระแกว้1 169,076.47 16,699.36

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 169,076.47 16,699.36

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390411 อบต.หนองกงุแก้ว จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032551 นาย สทิธชิยั  ศรเีพง็1 1,500.00 1,500.00

056172 *นาง วชัราภรณ์  บุญเพง็2 2,050.00 2,050.00

061254 นาย ชชัวาลย ์ ยอดชาญ3 3,050.00 3,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 6,600.00 6,600.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390412 ทต.หนองแก จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011140 นาง วรศิรา  สาตรส์าคร1 8,150.00 8,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,150.00 8,150.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390413 อบต.ทรายทอง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010254 นาย อคัรเดช  ชมุพล1 69,565.85 19,879.89

022635 *นางสาว องิคส์มุญชุ ์ นามบุรี2 66,697.78 4,255.66

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 136,263.63 24,135.55

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390414 อบต.หนันางาม จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011158 *นาย ธชักร  เตม็แสง1 140,358.74 5,286.08

011162 *นาย ทรงศกัดิ >  ยนืทน2 105,207.93 15,199.30

039425 นางสาว วชัรนิทร  หาญเชงิชยั3 4,950.00 4,950.00

043192 *นาย สภุรชยั  พรมมา4 3,200.00 3,200.00

046606 นาย อุทยั  มณฑา5 7,350.00 2,850.00

066652 นางสาว สจุติตรา  สกุขนัต์6 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 261,866.67 32,285.38

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390501 อบต.นาสี จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

064856 นาง นิยดา  จวงโส1 6,750.00 6,750.00

066404 นางสาว ฐติริตัน์  ลนุละวงษ์2 1,100.00 1,100.00

066627 นางสาว นงเยาว ์ วาดวงศ์3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 8,650.00 8,650.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390503 ทต.นาดี จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024572 *นางสาว ธนัยธร  ภูมสิคีิ,ว1 3,650.00 3,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,650.00 3,650.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390505 อบต.ดงมะไฟ จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013879 นาย ทนงศกัดิ >  แกว้มกุข์1 500.00 500.00

013919 นาง ลกัษม ี พมิพแ์น่น2 15,950.00 15,950.00

046930 นางสาว มกุดา  สมเสยีง3 1,500.00 1,500.00

057548 นาย อภสิทิธิ >  เหตุเกษ4 4,300.00 4,300.00

065692 นางสาว บงัอร  วงคช์าลี5 800.00 800.00

066736 จ.อ. นิรุตร  ถนอมสตัย์6 3,400.00 3,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,450.00 26,450.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390507 ทต.บ้านโคก จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024573 นาย สมศกัดิ >  แกว้อุดม1 1,000.00 1,000.00

025542 นาง สมฤทยั  สาจนัทร์2 500.00 500.00

061267 ว่าที�ร.ต. สศุรวสั  บาํรุงผล3 500.00 500.00

061459 นาย ธรีะพงษ์  สาจนัทร์4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,100.00 3,100.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390508 ทต.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010489 นาง คาํปุน่  ทนัพลิา1 2,600.00 2,600.00

010691 นางสาว พชิญ์ธนน  ดวงแกว้2 10,935.72 10,935.72

013929 *นาย บรรจบ  ไชยคาน3 6,400.00 6,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 19,935.72 19,935.72

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390602 อบต.นาเหล่า จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022612 *นางสาว นงคนุ์ตร  แสนโคตร1 132,873.24 22,717.16

055688 *นางสาว ราํไพ  โกศล2 5,346.50 5,346.50

055691 นาง อมรรตัน์  ไชยโส3 9,450.00 9,450.00

065932 นาย สาคร  ฮอ้ยปดั4 4,160.00 2,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 151,829.74 40,263.66

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390603 อบต.นาแก จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013910 นางสาว เมตตา  บุญอาจ1 7,350.00 7,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,350.00 7,350.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390604 อบต.วงัทอง จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013857 นาย สรุจติร  เพง็สา1 750.00 750.00

013859 นาย ชาตชิาย  แกว้มาตย์2 14,600.00 14,600.00

045278 นาย พรียศ  คาํมงุคุณ3 8,950.00 8,950.00

060341 นาย ทรงยศ  อุดมศรี4 1,100.00 1,100.00

060342 นาย นิรุธ  วอแพง5 7,950.00 7,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,350.00 33,350.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390605 อบต.วงัปลาป้อม จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010284 นาย ธรีะเดช  แกว้ใสย์1 7,450.00 7,450.00

057406 นางสาว ชนนัทภ์สัส ์ บุญประเสรฐิ2 47,000.00 5,361.22

060720 นาง กนกวรรณ  นามมลู3 32,000.00 3,640.82

060723 *นาง ธนวรรณ  ลาลนุ4 32,611.84 2,967.28

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 119,061.84 19,419.32

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/�/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน มิถนุายน &'()390606 อบต.เทพคีรี จ.หนองบวัลาํภู:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั ,นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040171 นางสาว ทพิวรรณ  สารยิา1 1,500.00 1,500.00

057407 นาย รฐัศาสตร ์ ตาดี2 24,000.00 5,488.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,500.00 6,988.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี,ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั ,นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี,ที�มตี่อสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี,นั ,น

จะระงบัสิ,นไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบคุลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสทุธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

4.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี,ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี,ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี,)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั ,น เพื�อชาํระหนี,หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี,ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรปุไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี,ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั ,นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั ,นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั ,น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*


