
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440002 อบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020632 นาง อรวรรณ  ประเกาทนั1 7,450.00 7,450.00

026928 *นาง จริชยา  สบืสนุทร2 118,464.14 13,585.13

027432 นางสาว สุนทร ี โพธศิรี3 15,261.26 15,261.26

041174 นางสาว กฤษฎา  กอมะณี4 7,550.00 7,550.00

048979 *นาย โกมนิ  นิลบุตร5 2,400.00 2,400.00

700164 นาย กรวชิญ ์ แสนมี6 3,550.00 3,550.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440002 อบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700714 นาย วชัรพงษ์  จนัทรเ์ปล่ง7 6,448.25 5,209.12

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 161,123.65 55,005.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440101 ทม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014898 นาย กานต ์ ตติะสี1 2,600.00 2,600.00

044617 นาย ปรชีา  คาํปิว2 19,100.00 19,100.00

049690 *นางสาว กรกนัยา  ชนะไพร3 41,486.37 1,704.79

054082 นาย สุทธริกัษ์  บรูพุทธ4 9,550.00 9,550.00

055946 นาย ธนกฤต  ธนภทัรวรโชติ5 8,950.00 8,950.00

072825 นาย สมบรูณ์  รตันพลแสน6 2,200.00 2,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 83,886.37 44,104.79

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440102 ทต.แวงน่าง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001854 นางสาว วยิะดา  สรุยิะ1 1,300.00 1,300.00

017601 นาย ชาํนาญ  บุตโรบล2 16,400.00 16,400.00

043168 นางสาว อรษา  กาญจนศรี3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,800.00 18,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440104 อบต.เขวา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001189 นาง รดัดา  เคา้หอม1 1,000.00 1,000.00

001191 นาง นวลฉว ี สายสุรยิ์2 500.00 500.00

014169 นางสาว วไิลวรรณ  พนัเสนา3 500.00 500.00

014170 นาง ศริประภา  ยศธสาร4 5,350.00 5,350.00

020519 นาง เยาวด ี อะโนวนั5 500.00 500.00

023789 นางสาว วรนิทร  นาสมใจ6 5,350.00 5,350.00

024022 นาง อุไร  แฝงสมศรี7 500.00 500.00

024037 นางสาว อุไรวรรณ  คนใจบุญ8 2,500.00 2,500.00

025091 *นาง พงึใจ  ชยัภกัดี9 3,600.00 3,600.00

026592 นาย พนากรณ์  ประทุมขนัธุ์10 9,850.00 9,850.00

044862 นางสาว ภสัสร  นาชยัฤทธิ11 500.00 500.00

045591 นางสาว ชนกวนนัท ์ คาํพุนศรี12 5,500.00 5,500.00

052500 *นาง รชัเกลา้  คาํแสนวงษ์13 3,050.00 3,050.00

071312 ส.อ. นพดล  ถริศลิาเวทย์14 1,100.00 1,100.00

071924 นาง พรหมภสัสรณ์  ศริมิณี15 900.00 900.00

072546 นางสาว แสงจนัทร ์ มาตรา16 1,100.00 1,100.00

072547 นาง รศัม ี คงใจ17 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440104 อบต.เขวา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701113 นางสาว ไพวลัย ์ เออืกจิ18 3,800.00 3,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 46,500.00 46,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440105 อบต.ท่าตมู จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001220 นาย ประมุข  แพงคํา1 14,350.00 14,350.00

005017 นางสาว ยุพา  คําเกตุ2 2,950.00 2,950.00

005018 นาง จําเนียร  คาํมุลคร3 8,000.00 8,000.00

005019 นาง วาสนา  ธานี4 2,000.00 2,000.00

048867 นาย วชริศกัด ิ คาํพฑิรูย์5 1,100.00 1,100.00

052392 นาย ณฐัวุฒ ิ โพธไิกร6 1,000.00 1,000.00

058257 ว่าทรี.ต. พสิทุธ ิ ขอดี7 1,100.00 1,100.00

067391 นาย วฑิรูย ์ ภาคมฤค8 8,532.19 8,532.19

067392 นางสาว จุฑารกัษ์  คุณพรม9 10,186.99 10,186.99

067657 นางสาว ภนิดา  นาชยัฤทธิ10 10,186.99 10,186.99

068315 ส.อ. ธรรมรตัน์  เหล่าสทิธิ11 5,736.99 5,736.99

069505 นางสาว สุมาล ี สทิธจินัทรเ์สน12 2,500.00 2,500.00

069933 นางสาว ศศวิมิล  ไชยคําภา13 1,000.00 1,000.00

070640 นางสาว อุมากร  เคนนิคม14 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440105 อบต.ท่าตมู จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700112 นาย ทปีกร  ผาไต้15 1,750.00 1,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 71,893.16 71,893.16

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440106 อบต.แวงน่าง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003478 *นาง สมพร  มาคนิ1 6,150.00 6,150.00

020523 นาย สุนทร  เทยีมสุวรรณเลศิ2 4,800.00 4,800.00

020732 *นาย อทิธพิล  นะตะ3 3,600.00 3,600.00

036202 นาง นลพรรณ  งานฉมงั4 500.00 500.00

041180 นาง สญามล  ไกวาสงั5 500.00 500.00

052410 นาย อภณิัฐ  โบราณมลู6 2,900.00 2,900.00

060133 นาง ประทุมวนั  ศรบีุญเรอืง7 24,050.00 24,050.00

068958 นาง พรนภา  บุญธรรม8 13,500.00 13,500.00

070782 นางสาว นิตยา  สงิหส์พุรรณ9 700.00 700.00

700174 นางสาว นิภา  อนับุรี10 25,053.31 25,053.31

700175 นางสาว งามตา  พลสลีาพ11 18,109.80 18,109.80

700176 นางสาว ภูษณิศา  อุประ12 9,100.00 9,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440106 อบต.แวงน่าง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700438 นางสาว เทว ี จ่าคาม13 8,900.00 8,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 117,863.11 117,863.11

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440107 อบต.โคกก่อ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023738 *นาง ลกัษม ี กุลอกั1 3,750.00 3,750.00

023740 *นางสาว รชันี  จนัทรลุ์น2 4,450.00 4,450.00

023741 *นาง เพยีรรตัน์  บวัทนิ3 2,800.00 2,800.00

055388 นางสาว ปตมิา  พลพมิพ์4 500.00 500.00

056055 นาง สุรนิทร ์ มะโนวนั5 4,450.00 4,450.00

058170 นางสาว สุภาพร  รกัษาภกัดี6 2,250.00 2,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,200.00 18,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440108 อบต.ดอนหว่าน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012853 นาย พชิยั  บุญดาราช1 1,000.00 1,000.00

012894 นาง อมรา  ศรสีารคาม2 5,550.00 5,550.00

017557 นางสาว สุนิษา  เดชศริิ3 9,850.00 9,850.00

023709 นาง สมยง  คงแสนคาํ4 500.00 500.00

031061 นางสาว ภทัรวด ี อุทยัดา5 4,450.00 4,450.00

034166 นาง เรวด ี ปฏทิานาโต6 1,100.00 1,100.00

036310 นาง สญัญา  ทพัภูมี7 800.00 800.00

041583 นางสาว นิชชาภทัร  จนัทจร8 8,950.00 8,950.00

052396 นางสาว บุญเรอืง  วงษ์อนนัท์9 1,000.00 1,000.00

070832 นางสาว สรินิทพิย ์ จริากุลภากร10 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440108 อบต.ดอนหว่าน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700018 นาย กติตพิร  ทพิศรรีาช11 16,350.00 16,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 50,450.00 50,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440109 อบต.เกิง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001241 นาง โสภา  ละครไชย1 5,350.00 5,350.00

012913 *นางสาว ภสัรา  โยปัดทุม2 10,000.00 10,000.00

027834 นาง รตัถาภรณ์  กติคิุณ3 10,400.00 10,400.00

031037 นาง วราณี  ดวงกลางกอ4 5,600.00 5,600.00

031038 นาย ปณิธาน  เขมิขนัธ์5 4,450.00 4,450.00

055025 นางสาว ปภชันก  สายสสีด6 4,000.00 4,000.00

056532 นาย รตัน์  มะเลศิ7 2,900.00 2,900.00

069614 นางสาว มณวีรรณ  แฝงจนัดา8 10,486.99 10,486.99

069936 จ.อ. สายนัต ์ อนุฤทธิ9 5,150.00 5,150.00

070354 นาย บญัชาการ  ทองชมภู10 10,150.00 10,150.00

070512 นาย ไพรชัน์  ใบบง้11 10,644.52 10,644.52

071868 นางสาว นลนิทพิย ์ ศรจีนัทรฮ์ด12 900.00 900.00

700229 นาง ศริพิร  เบา้หนองบวั13 11,200.00 11,200.00

700304 นาง ศมน  วชิาโท14 10,255.25 8,667.45



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440109 อบต.เกิง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700334 นางสาว วนัณปภา  สุขจนัทร์15 3,050.00 3,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 104,536.76 102,948.96

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440110 อบต.แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017609 นาง อุไรวรรณ  ไชยงาม1 1,100.00 1,100.00

025592 นาง อมัพร  มะโรงรตัน์2 3,150.00 3,150.00

025624 นาย ภานุวตัร  ภูวนารถ3 6,100.00 6,100.00

034167 นาย ธนเดช  ทพิยวชินิ4 500.00 500.00

701499 นาย วเิชยีร  อปัมระกา5 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,150.00 12,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440111 อบต.ท่าสองคอน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020527 *นาย สมพร  พลศรี1 5,500.00 5,500.00

021555 นาย สุวรรณ  นามมุงคุณ2 3,800.00 3,800.00

024136 นาย ธนวฒัน์  บุญเผงิ3 10,000.00 10,000.00

024138 *นาย กา้วหน้า  นามคาํมี4 21,203.96 11,018.54

032066 นางสาว มาลรีตัน์  จนัทะค่อม5 9,300.00 9,300.00

036205 นาย อมัรนิทร ์ มาตรา6 500.00 500.00

044584 นาง นงนภสั  ชมภูหลง7 5,300.00 5,300.00

047258 *นางสาว ทรพัยอ์นนัต ์ ชศูรทีอง8 5,569.33 4,731.43

069716 นาย มานพ  ดาแกว้9 700.00 700.00

069717 นาง ศริญิญา  สใีส10 19,393.15 19,393.15

069719 นางสาว บงัอร  จนัทมาร11 21,647.95 21,647.95

071315 นางสาว นพวรรณ  พลอยสด12 900.00 900.00

700169 นาย คุณวุฒ ิ อนิศร13 4,750.00 4,750.00

700170 นาย มานิตย ์ นาสรุวิงศ์14 3,400.00 3,400.00

700929 นาย ชุมพร  คาํไล้15 3,050.00 3,050.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440111 อบต.ท่าสองคอน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701182 นาง ณฐัธติา  นาถาดทอง16 18,500.00 9,335.52

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 133,514.39 113,326.59

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440112 อบต.ลาดพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017613 นาย เสกสรรค ์ เหล่าบวัดี1 21,700.00 21,700.00

023733 นาย วนัชยั  มะเสนา2 5,000.00 5,000.00

023736 *นาย ทวนทอง  บุญหลงั3 101,972.32 13,455.35

025594 นาง จรยิา  คชฤทธิ4 5,950.00 5,950.00

036476 *นาง ปนัสยา  อุทยัแพน5 91,530.02 14,099.48

048398 นาย เฉลมิ  กองเพชร6 750.00 750.00

069576 พ.จ.ต. ประสนัต ์ นาสนิพรอ้ม7 9,300.00 9,300.00

069698 นาง กณัฐมณี  อาจสรุนิทร์8 10,400.00 10,400.00

069727 จ.อ. บรรชา  บวัทอง9 10,400.00 10,400.00

700335 นาย ชชัชาย  อุตริ10 14,950.00 14,950.00

700551 นางสาว เปรมฤด ี สวุรรณเลศิ11 5,900.00 5,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440112 อบต.ลาดพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801580 นาง บุษกร  โททอง12 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 278,752.34 112,804.83

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440112 อบต.ลาดพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801072 นาย ทองใส  มะเสนา1 2,100.00 2,100.00

รวมชาํระเอง    ราย 2,100.00 2,100.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440113 อบต.หนองปลิง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029708 *นาง ธนัญญา  หนองสงู1 5,300.00 5,300.00

053620 นาย ประภาส  จนัทวตัิ2 1,500.00 1,500.00

053625 นาง รชันี  คเณราช3 500.00 500.00

701339 นางสาว รุ่งทพิย ์ พลศริิ4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,800.00 7,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440114 อบต.ห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019353 นาย วฒันา  ศรคีลงั1 3,400.00 3,400.00

021566 นางสาว จนัทรเ์พญ็  อนัทรง2 2,000.00 2,000.00

030449 นางสาว จุฑาวรรณ  กุศล3 13,750.00 13,750.00

049815 นาย ฤทธริงค ์ สุจนัทร์4 4,450.00 4,450.00

054416 *นาย อนุวฒัน์  พนัธแ์สง5 2,750.00 2,750.00

068819 นางสาว ธญัญชล  บุญหลา้6 5,015.07 5,015.07

068820 นางสาว รตันากร  วเิศษชู7 10,014.38 10,014.38

069139 จ.ส.อ. บุญสง่  แสนมี8 14,923.97 14,923.97

070221 นาง ทพิมงคล  คําเบา้เมอืง9 6,036.99 6,036.99

070222 นาง กนกพร  สมอุดร10 700.00 700.00

070223 นาง รพพีรรณ  คงหา11 7,050.00 7,050.00

070224 นาง ศศธิร  สมอุดร12 1,000.00 1,000.00

071848 จ.อ. ธนวรรธน์  จนัต่อ13 1,500.00 1,500.00

700751 นาง ธนญัญา  ชนิวรรณ14 9,750.00 9,750.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440114 อบต.ห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700829 นางสาว วรญา  ณรงฐานวฒัน์15 3,400.00 1,715.85

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 85,740.41 84,056.26

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440115 อบต.หนองโน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017691 นาง มนสันันท ์ อุปแสน1 4,700.00 4,700.00

025598 นาย ธนิต  แสนวงศ์2 4,350.00 4,350.00

025599 นาง สุกญัญา  ต่างมงคล3 10,059.59 10,059.59

025603 นางสาว สุพดัตรา  ประเสรฐินู4 6,236.99 6,236.99

025604 นาง ประทุมทอง  ฉิมพลี5 21,847.95 21,847.95

029691 นางสาว มยุร ี แกว้ศรจีนัทร์6 14,500.00 14,500.00

039533 นาง บุปผา  นามวชิา7 23,350.00 23,350.00

039535 นางสาว ศศธิร  ชนะมาร8 1,100.00 1,100.00

039536 นางสาว รุ่งรตัน์  วุฒพินัธ์9 1,300.00 1,300.00

042894 นาย คาํนวล  สาคร10 1,000.00 1,000.00

044099 นาย ยุทธชยั  ไผ่พุทธ11 1,000.00 1,000.00

046618 นางสาว วชิชุดา  มาลาหอม12 12,996.58 12,996.58

047700 นางสาว ศรสีดุา  โยธาภกัดี13 9,219.18 9,219.18

048869 นางสาว วภิาดา  โภคณิปิตโิชค14 17,000.00 17,000.00

058069 นาง วงคเ์ดอืน  อนุเวช15 5,250.00 5,250.00

064717 นาย จริายุส  อุปแสน16 18,100.00 18,100.00

067879 นาง คาํพนัธ ์ พลเสนา17 21,139.73 21,139.73

068787 นาง ปุญญสิา  นามบุดดี18 2,400.00 2,400.00

073180 นางสาว ณปภชั  ศริเิลยีง19 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440115 อบต.หนองโน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700554 นาง ชยาภรณ์  อนุอนั20 12,700.00 12,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 189,150.02 189,150.02

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440116 อบต.บวัคอ้ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023777 ว่าทรี.ต. สมศกัด ิ พรมเดอื1 7,150.00 7,150.00

026707 นางสาว สุกลัยา  เดชศริิ2 5,850.00 5,850.00

041594 นาย เจษฎา  แกว้กลัยา3 500.00 500.00

059777 นาย นรนิทร ์ สรุยิะ4 7,950.00 7,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,450.00 21,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440201 อบต.แกดาํ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013397 นาย ธรปรชีา  ปักเขตานัง1 9,100.00 9,100.00

017543 *นางสาว ทฤฒมน  ตะภา2 3,900.00 3,900.00

020542 นาง พรรณรตัน์  แฝงสพีล3 1,000.00 1,000.00

020547 *นาง บุษยา  ทพิพชิยั4 92,466.19 13,242.51

020785 นาย จงกล  อาจวชิยั5 500.00 500.00

053616 นาง ปภานิดา  พรมโชติ6 5,200.00 5,200.00

054796 นาย สนัต ิ รกัษาราช7 500.00 500.00

070328 นาย นําภพ  ไปบน8 9,200.00 9,200.00

070329 นางสาว พไิลพร  จอ้ยนุแสง9 900.00 900.00

700715 นาย ธนภทัร  นารถสทิธิ10 5,850.00 5,850.00

700716 นาง จารุณี  ประกอบกุล11 5,950.00 5,950.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440201 อบต.แกดาํ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700981 นาย ภูรภิทัร  เนาวแ์กว้12 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 135,066.19 55,842.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440201 อบต.แกดาํ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

900070 นางสาว กญัญาณฐั  ตะภา1 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 0.00 0.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440202 ทต.แกดาํ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

063863 นาย นิรุต ิ วุฒพินัธุ์1 1,100.00 1,100.00

700226 นางสาว เขมนันท ์ ประภาศรี2 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,600.00 3,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440203 อบต.วงัแสง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012877 นาย วชิยั  บุญหลกัคาํ1 1,000.00 1,000.00

027791 นาง อรวรรณ  ยอดสนิท2 500.00 500.00

053624 นาย ศวิชั  เทพทวชียั3 500.00 500.00

067375 นาง กนกวรรณ  โลหทิตั4 5,050.00 5,050.00

072602 นางสาว วาสนา  ทองบุ5 700.00 700.00

700503 นาง ระววิรรณ  แสนศกัดิ6 10,700.00 10,700.00

700508 นางสาว พมิพพ์ชิชา  วงคค์าํจนัทร์7 2,650.00 2,650.00

701448 นาง รตันาภรณ์  อุดชาชน8 1,650.00 1,650.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440203 อบต.วงัแสง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701516 นางสาว ขวญัจติร  สเีผอืก9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 23,250.00 23,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440204 ทต.มิตรภาพ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027968 นางสาว อรพนิท ์ ไชยปัญหา1 500.00 500.00

041618 นาย สมเกยีรต ิ มาตรา2 2,000.00 2,000.00

044951 นางสาว ไพวลัย ์ นามรกัษา3 500.00 500.00

046958 *ว่าทรี.ต. วฑิูรย ์ เสนานันท์4 3,500.00 3,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,500.00 6,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440205 อบต.หนองกงุ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014551 นาย ยุภาพร  แกว้มาลา1 2,450.00 2,450.00

023186 นางสาว วลิาวลัย ์ พลขนัธ์2 8,050.00 8,050.00

026872 นางสาว สุกาญจน์  ธรรมศรี3 3,850.00 3,850.00

026875 นาง กชพร  พรมมร4 2,300.00 2,300.00

043238 นางสาว สงัวาลย ์ ภูสาํรอง5 2,000.00 2,000.00

064157 นาย จริวฒัน์  ศรสีารคาม6 4,600.00 4,600.00

068684 นาง ปราณ ี สรุชิา7 8,050.00 8,050.00

068685 นาง สุภกัด ิ โยปัดทุม8 16,650.00 16,650.00

068686 นาง หนูพนิ  ทาปือ9 17,700.00 17,700.00

068687 นาง ดมพร  ศรหีาพรม10 8,850.00 8,850.00

069338 นาง วไิลวรรณ  จนัทจร11 16,600.00 16,600.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440205 อบต.หนองกงุ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700111 นาง พรสวรรค ์ โพธลิะเดา12 12,400.00 12,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 103,500.00 103,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440206 อบต.โนนภิบาล จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008434 นางสาว จําเนียร  พนัโภคา1 11,700.00 11,700.00

019798 นาย ประเสรฐิ  สทุธบิาก2 500.00 500.00

050952 นาง มนสันันทน์  สว่างเวยีง3 5,750.00 5,750.00

064643 จ.อ. พพิฒัน์  วชิยัยา4 3,500.00 3,500.00

065561 นาง พรพมิล  วอขวา5 5,459.30 5,459.30

065563 พ.จ.ต. ปุณโณ  วงภาพ6 5,000.00 5,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440206 อบต.โนนภิบาล จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065569 นาย อุทยั  เวยีงดอนก่อ7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 33,009.30 33,009.30

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440301 ทต.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

056281 นางสาว ชรนิทรท์พิย ์ อุทยัสาร์1 2,000.00 2,000.00

072266 นางสาว ปาณสิรา  สวุชิา2 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,300.00 3,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440303 อบต.ยางน้อย จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001135 นางสาว เวศน์รดา  แสงทอง1 7,350.00 7,350.00

023686 นางสาว พรรณี  ประภาวชิา2 10,200.00 10,200.00

036225 นาง นฤทธษิรา  ดวงเพยีอม้3 500.00 500.00

064610 นางสาว ฐติมิา  จนัสด4 10,750.00 10,750.00

701266 นาง จุฑามาส  มาจนัทร์5 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,800.00 29,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440304 อบต.วงัยาว จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001261 นาง เออืมพร  ดรอนิทร์1 2,870.00 2,870.00

020245 *นาย สมจติร  เพยีรแก่นแกว้2 4,000.00 4,000.00

026924 นาย นิวฒัน์  นามมุงคุณ3 500.00 500.00

035881 นางสาว สุคนธท์พิย ์ ฑฆีายุพรรค4 800.00 800.00

043262 นาง กาญจนา  สวุรรณภกัดี5 4,800.00 4,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,970.00 12,970.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440305 อบต.เขวาไร ่จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005049 *นาง กลนกร  สอนบุตรสา1 7,150.00 7,150.00

030732 *นาง ดรุณี  รติตา2 3,500.00 3,500.00

034250 นาย สุมติร  มาศรี3 1,500.00 1,500.00

044125 นางสาว มาลยัทพิย ์ มะลาด4 1,100.00 1,100.00

046614 นาง สุปราณี  ดว้งคาํจนัทร์5 5,800.00 5,800.00

068782 นางสาว อรทยั  ลโีคตร6 500.00 500.00

068783 นางสาว ธติยิาภรณ์  ศรเีกอืกลนิ7 10,000.00 10,000.00

068784 นางสาว ทศันีย ์ สจุติตกุล8 1,100.00 1,100.00

068785 นางสาว ญาสมุนิทร ์ รกัไธสง9 700.00 700.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440305 อบต.เขวาไร ่จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068786 นาย คมสนัต ิ สุวรรณเสรฐิ10 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,050.00 32,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440306 อบต.แพง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001143 นาย จริศกัด ิ ศรจีนัทรโ์ท1 13,258.52 6,678.57

023718 *นางสาว ธญัญารตัน์  สขุธีรรม2 2,200.00 2,200.00

024123 นาง สุวรรณิภา  กลนิขจร3 1,250.00 1,250.00

043235 *นางสาว เสาวณี  ดวงคาํพลิะ4 1,000.00 1,000.00

044106 นาง ฉว ี ถามุลตรี5 500.00 500.00

044107 ส.ต.ท. อุทร  คดิดี6 5,950.00 5,950.00

049190 *นาง วไิลวรรณ  พรมแป้นดี7 196,282.99 8,897.78

057870 นาย บุญชยั  ลปีาน8 2,500.00 2,500.00

058988 นาง พรปวณ์ี  จนัสุก9 1,000.00 1,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440306 อบต.แพง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070807 นาง สริพชิญ ์ ดวงเจรญิเขตต์10 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 224,841.51 30,876.35

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440307 อบต.แก้งแก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070220 นาย วชิยั  จําปาทิ1 13,400.00 13,400.00

070808 นางสาว มยุรยี ์ จนัทะคาม2 1,100.00 1,100.00

072832 นางสาว จุฑารตัน์  แพนชยั3 900.00 900.00

700433 นาง ขวญัธรีา  สมบตัโิยธา4 19,875.83 19,875.83

700434 นาย ยศนนัท ์ ชณิมาตย์5 13,400.00 13,400.00

700485 นาง จารุณี  เอยีมสะอาด6 16,650.00 16,650.00

700486 นาง เยาวรตัน์  วุฒพินัธ์7 17,100.00 17,100.00

700487 นาง ธนิษฐา  ใกลก้ลาง8 15,900.00 15,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440307 อบต.แก้งแก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701167 นางสาว พทัธนนัท ์ ขานนาม9 3,450.00 3,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 101,775.83 101,775.83

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440308 อบต.หนองเหลก็ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001210 นาง ปินทอง  โยธะการี1 2,100.00 2,100.00

008804 นาย ปราโมทย ์ คาํชู2 5,250.00 5,250.00

014177 นาง ราตร ี พวงศรเีคน3 6,650.00 6,650.00

035938 นางสาว สุดารตัน์  ดวงแสงฤทธิ4 1,500.00 1,500.00

051514 *นาย พทิกัษ์  คาํบุญเกดิ5 124,567.19 6,418.48

069067 นาย นิรนัดร ์ สุขลมิ6 2,400.00 2,400.00

069068 นาง นัฐกาญ  แสนมี7 8,650.00 8,650.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440308 อบต.หนองเหลก็ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070307 นาย อดุลยนิ์ต ิ มานุ8 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 152,217.19 34,068.48

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440309 อบต.หนองบวั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025608 นางสาว เบญจมาภรณ์  ชามะรตัน์1 7,050.00 7,050.00

031997 *นาง จนัทราวด ี ยศพล2 290,442.26 11,884.81

042621 นาง พนิตนนัท ์ บุตรภกัดี3 10,400.00 10,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 307,892.26 29,334.81

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440310 อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029585 นางสาว วงเดอืน  จอมคาํสงิห์1 25,278.06 18,426.84

029699 นางสาว รดาณฐัธยาน์  อทกิุนมลูเสาร์2 4,950.00 4,950.00

029701 *นางสาว ปรชีากุล  ภูจาํปา3 4,550.00 4,550.00

032004 นาง รชันีกร  ศริมิลู4 750.00 750.00

044102 นาย โสภณ  ศรทีอง5 7,450.00 7,450.00

050367 นาง สรญา  ดวงธสิาร6 11,273.97 11,273.97

069339 จ.ส.อ. สมชาย  พรมสวสัดิ7 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440310 อบต.เหล่า จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071632 นางสาว เพญ็ศร ี บวัมาศ8 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 56,252.03 49,400.81

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440311 อบต.เขือน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013449 ส.ต.ท. เชดิชยั  พกิุลทอง1 15,200.00 15,200.00

023727 นาย อนุสษิฐ ์ วเิศษสมบตัิ2 750.00 750.00

030972 นาย วชัราวุธ  ศรพีวงเพดิ3 5,000.00 5,000.00

043702 นางสาว มะลษิา  สนักลาง4 3,250.00 3,250.00

046228 นาย วทิวชั  ดวงปากเพง็5 500.00 500.00

067110 จ.ส.อ. จกัรทพิย ์ ดวงทอนหลาย6 7,650.00 7,650.00

068689 นางสาว จรรยา  ไกรยวงษ์7 1,500.00 1,500.00

068821 นาง สุภาพ  ชยัดี8 5,000.00 5,000.00

069713 นางสาว สุรญิญา  แสนวนัแสง9 10,484.25 10,484.25

700167 นาย สทิธชิยั  วรบุตร10 5,550.00 5,550.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440311 อบต.เขือน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700168 นาง จนิตนา  ศรแีพนบาล11 5,800.00 5,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 60,684.25 60,684.25

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440312 อบต.หนองบอน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012868 นาย อรชุล  วงกลาง1 5,250.00 5,250.00

040695 *นางสาว พกิุลทอง  สุทธทิกัษ์2 2,200.00 2,200.00

044094 นาย ทองสาร  พานพนัธ์3 4,350.00 4,350.00

061450 นาย ประสงค ์ สภุาวฒันพนัธ์4 7,150.00 7,150.00

063419 นาย อนิรุทธ ิ ศริเิมอืงจนัทร์5 600.00 600.00

066046 นางสาว วลิยัจติร  เสนาราช6 2,300.00 2,300.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440312 อบต.หนองบอน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069097 นาง กญัณพทัน์  ถาเอน็ยวน7 21,647.95 21,647.95

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 43,497.95 43,497.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440313 อบต.โพนงาม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012881 *นาง หทยักาญ  ชนิบุตร1 164,855.51 9,596.54

054110 ส.อ. สรนยั  ไชยมลู2 3,000.00 3,000.00

054180 นาย องัคลกัษณ์  สายทองยนต์3 5,300.00 1,700.00

701028 นาง ปราณ ี เทวรตัน์4 1,650.00 1,650.00

701029 นาย นนทวชัร ์ หงษ์ทอง5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 175,405.51 16,546.54

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440314 อบต.ยางท่าแจ้ง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009201 นาง สุดารตัน์  สงัประกุล1 11,605.86 11,605.86

024031 นาง วยิะดา  สทุธธิรรม2 4,650.00 4,650.00

027446 นาย สุชาต ิ สแีพนบาล3 4,450.00 4,450.00

049149 นางสาว กมลชนก  บุตรโคตร4 15,723.97 15,723.97

061944 นาง รตันา  รกัษาเคน5 11,350.00 11,350.00

069511 นาย มานพ  โสพุดอ่อน6 3,500.00 3,500.00

069609 นางสาว วาสนา  อุตระ7 900.00 900.00

069714 นางสาว รชันีพร  ทนิบุตร8 3,100.00 3,100.00

069715 นาย อนนัต ์ โคตรมนัคง9 10,300.00 10,300.00

070219 นางสาว นิภาพร  สสีนั10 5,350.00 5,350.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440314 อบต.ยางท่าแจ้ง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700432 นาง สุนิดา  มุลตเิก11 13,696.58 13,696.58

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 84,626.41 84,626.41

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440315 อบต.แห่ใต้ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023739 นางสาว กาญจนา  กนิรี1 10,417.75 10,417.75

040028 *นาง พชัร ี ฐานะวุฒิ2 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,417.75 15,417.75

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440316 อบต.หนองกงุสวรรค ์จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005804 นาง ภทัราภรณ์  เนืองมจัฉา1 750.00 750.00

069700 นางสาว กนัตฤ์ทยั  ไกยะวตัร2 8,291.78 8,291.78

070095 นางสาว กุลณภสัสร ์ สมีงิาม3 3,782.19 3,782.19

070096 นาย ยุทธศกัด ิ ถูหลงเพยี4 7,200.00 7,200.00

071725 นางสาว ศริริตัน์  สตีงัตา5 1,100.00 1,100.00

072277 นาง จรนิทรท์พิย ์ ชาธงชยั6 1,900.00 1,900.00

701416 นาย ยุทธชยั  สุดวไิล7 2,500.00 2,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440316 อบต.หนองกงุสวรรค ์จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701444 นาง นิตยา  ถูหลงเพยี8 3,950.00 3,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,473.97 29,473.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440317 อบต.เลิงใต้ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005024 นาง รพพีร  สวุรรณเลศิ1 1,500.00 1,500.00

035301 นาย พสิษิฐ ์ ลอกไธสง2 2,000.00 2,000.00

036230 นาง อรทยั  ดวงจนัทา3 800.00 800.00

036231 นาย บรรจง  ศรทีรพัย์4 500.00 500.00

036232 นาง ทพิวรรณ  โททาํ5 3,200.00 3,200.00

036234 นางสาว พชัร ี โพธเิกตุ6 3,350.00 3,350.00

060132 นาง ณฎัฐณิชา  จนิารกัษ์7 500.00 500.00

060134 นางสาว ณิชกุล  บวัลวินั8 1,300.00 1,300.00

060974 นาง คาํพนัธ ์ เหล่าทองสาร9 500.00 500.00

060975 นาง นฤมล  ปะเสทะโก10 500.00 500.00

067816 นาง จริพร  สุม่มาตย์11 5,950.00 5,950.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440317 อบต.เลิงใต้ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068549 นาย ปิยศกัด ิ โพธเิกตุ12 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,700.00 20,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440318 อบต.ดอนกลาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001145 นางสาว แจ่มจนัทร ์ ศรพีาแลว1 500.00 500.00

005036 *นาย สมาน  สานิพามณี2 10,000.00 10,000.00

013890 นาง กรณษา  นินทศลิป์3 4,400.92 4,400.92

032921 นาย วเิชยีร  มุลตะกร4 1,100.00 1,100.00

036251 นาง ศุภลกัษณ์  อุ่นพกิุล5 3,900.00 3,900.00

042044 นางสาว จุฬารตัน์  สรรพโส6 4,462.20 4,462.20

044581 นางสาว ลดัดารา  รตัน์รองใต้7 500.00 500.00

046703 นางสาว วชัร ี วนัเนาว์8 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440318 อบต.ดอนกลาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

046957 นาง เกษฎาพร  ทรงแสงจนัทร์9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,863.12 25,863.12

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440402 อบต.โคกพระ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012858 นาง บุญเพง็  ภูธรฤทธิ1 2,000.00 2,000.00

012859 นางสาว รชันีย ์ วงษ์ภกัดี2 12,350.00 12,350.00

012861 นาย ชยัมงคล  ภูหวัดอน3 500.00 500.00

012862 นางสาว สุมาล ี ภูหดัการ4 500.00 500.00

012863 นาง เบญ็จวรรณ  บุญคะสทีา5 750.00 750.00

026885 นาง จรญิญา  พลศริิ6 14,023.97 14,023.97

040778 นาง วนัเพญ็  จนัทรงัษี7 4,100.00 4,100.00

042610 นาย ธง  ศริโิยธา8 1,100.00 1,100.00

045287 นาย พรชยั  รนิทรกึ9 1,000.00 1,000.00

071743 นางสาว สุภาวด ี อดทน10 1,300.00 1,300.00

071744 นางสาว หทยันุช  ทุมรนิทร์11 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440402 อบต.โคกพระ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071913 นาง มยุร ี สมุทรศรี12 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,823.97 39,823.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440403 อบต.คนัธารราษฎร ์จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013854 นาง นภสัสร  บุญมี1 2,500.00 2,500.00

039037 *นาย ชศูกัด ิ ปักเคทา2 4,500.00 4,500.00

045592 *นาง สปุราณี  แกว้จนัทา3 161,051.98 4,270.10

055294 นาง พจนีย ์ รตันวชิยั4 500.00 500.00

070904 นาง ลกัขณา  ศรจีนัทร์5 1,100.00 1,100.00

071150 นาง นิภาวรรณ  ชณิชา้ง6 1,300.00 1,300.00

072455 นางสาว นรสิรา  อรรคเศรษฐงั7 1,100.00 1,100.00

700946 นาง ลกัขณา  แกว้จนัทา8 7,900.00 7,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440403 อบต.คนัธารราษฎร ์จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700947 นาง กาญจนา  พุทธรรมา9 13,150.00 13,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 193,101.98 36,320.10

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440404 อบต.มะค่า จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001278 *นางสาว ชวนพศิ  ศรมีุงคุณ1 3,000.00 3,000.00

001279 นางสาว จนิดาวรรณ  หนูปัทยา2 750.00 750.00

020515 *นางสาว บุษบา  นครหาญ3 123,217.83 14,188.40

021536 นาง นงเยาว ์ ดนตรี4 500.00 500.00

024161 *นางสาว เรยีมจติ  แกว้ผล5 131,936.38 13,709.11

045288 นาย สุชาต ิ จนัทะเจยีง6 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440404 อบต.มะค่า จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067621 นาง ประคอง  คาํศรี7 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 260,504.21 33,247.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440405 ทต.ท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013444 นาง กงิแกว้  มหานาม1 26,721.36 26,721.36

016643 นางสาว สุรชิชา  จกัรทุม2 4,450.00 4,450.00

036239 นาย ณรงค ์ ช่อประพนัธ์3 120,768.10 8,477.97

046892 *นางสาว สพุกัตร ์ ขานหยู่4 4,900.00 4,900.00

054943 พ.อ.อ. พรเทพ  คนัทะพรม5 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 158,839.46 46,549.33

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440406 อบต.นาสีนวน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020650 นาง เสาวพา  คลงัแสง1 8,400.00 6,289.16

030465 นาง วมิล  วงษ์ช่าง2 500.00 500.00

062888 นาง มะลวิลัย ์ โตชยัภูมิ3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,700.00 7,589.16

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440407 ทต.ขามเรียง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001272 นางสาว สมยงค ์ น้อยนอนเมอืง1 9,500.00 9,500.00

025593 นางสาว ภทัรณิญา  เทพทอง2 21,000.00 21,000.00

030466 นาย วทิยา  วงษ์ช่าง3 500.00 500.00

056216 นาง สุพศิ  กุณโฮง4 1,410.28 1,410.28

056217 นาง สุดถนอม  รตันภกัดี5 14,950.00 14,950.00

067577 พนัจ่าเอก สมโภชน์  บุญอยู่6 9,000.00 9,000.00

067578 นางสาว บณัฑชิา  ไชยรตัน์7 600.00 600.00

069140 นางสาว กญัญาภทัร  ขนัอาษา8 14,000.00 14,000.00

070877 นาง ลําไพ  นกัภกัดี9 3,000.00 3,000.00

071962 นางสาว ทศันี  รตันพล10 900.00 900.00

072290 นาง ศริริกัษ์  ทบัวนันา11 1,300.00 1,300.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440407 ทต.ขามเรียง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700830 นาง นวรตัน์  วงษาสบื12 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 77,860.28 77,860.28

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440408 อบต.เขวาใหญ่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024036 นาย ภุชพงษ์  ภกัดสีุวรรณ1 1,000.00 1,000.00

040052 นาย ขจร  สรุะป้อง2 500.00 500.00

056052 *ส.อ. สนัต ิ สารบุญ3 2,000.00 2,000.00

701135 นาง ขจวีรรณ  ทองเจรญิ4 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,500.00 6,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440409 อบต.ศรีสุข จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001150 *นาง ธดาพร  คําผวิ1 317,904.05 15,826.01

001180 *นาง รชันี  ชาภูคาํ2 158,236.38 13,267.29

001183 นาย สนัต ิ โนนใหญ่3 0.00 0.00

014540 นางสาว มณทริา  วงศร์กัษา4 750.00 750.00

020675 *นางสาว มยุร ี จอมศรกีระยอม5 115,834.39 5,044.02

032916 นาง รุ่งทพิย ์ ศรดีี6 500.00 500.00

072006 นาย เตชภณ  นามบวัศรี7 700.00 700.00

072208 พนัจ่าเอก ชติชยั  ภาธรธุวานนท์8 1,300.00 1,300.00

700831 นาง วรรณวภิา  ศรจีาํนงค์9 7,050.00 7,050.00

700832 นาย พรพชิติร  ภูทะวงั10 4,150.00 4,150.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440409 อบต.ศรีสุข จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700834 นาง วงเดอืน  ภูทะวงั11 5,300.00 5,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 611,724.82 53,887.32

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440410 อบต.กดุใส้จ่อ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013447 นาย ปารเมศ  โยธา1 500.00 500.00

017529 *นางสาว วลัภา  ภูสอดสี2 168,468.67 16,179.22

017532 นาง วรกมล  ชณิเกตุ3 500.00 500.00

017533 นาง แขเพชร  พมิโสม4 750.00 750.00

017535 *นาง สภุาพร  ผวิขาว5 267,936.30 15,406.46

049996 *นาง จติประสงค ์ สามตัถยิะ6 142,664.38 6,573.68



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440410 อบต.กดุใส้จ่อ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700630 นาง รชดา  ภทัรประเสรฐิ7 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 585,819.35 44,909.36

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440411 อบต.ขามเฒ่าพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001243 นาง สมจติร  รมยร์าช1 5,200.00 5,200.00

001245 *นาง วลิยัลกัษณ์  จนัทรศ์ริิ2 4,300.00 4,300.00

001895 *นางสาว ธญัสริ ิ ม่วงศรี3 3,500.00 3,500.00

029702 *นาย สนุนัท ์ วรรณภกัดิ4 5,300.00 5,300.00

036233 *นาง ชุ่มเมอืง  กุลสาร์5 7,500.00 7,500.00

039095 *นางสาว สพุตัรา  กองสาํลี6 121,551.11 5,408.02

040038 *นาย กาญจน์  ชมภูยนัต์7 68,087.56 4,483.39

043244 นางสาว จริพร  คาํดี8 10,950.00 10,950.00

062156 *นาย สเุปรม  คณาโจด9 7,219.69 4,438.79

700129 นาง ทวิาพร  ธรรมทนิโน10 7,500.00 7,500.00

700957 นาง พชัร ี ประจมินอก11 3,300.00 3,300.00

700958 นางสาว ธดิารตัน์  ไชยศลิป์12 3,550.00 3,550.00

700986 นาง ธญัญ์นภสั  วรรณสทุธิ13 5,648.25 4,510.08

701265 นาง ดอกไม ้ ศาลารกัษ์14 100.00 100.00

701290 นางสาว นันทยิา  แจ่มเสยีง15 10,470.00 3,558.51



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440411 อบต.ขามเฒ่าพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701291 นาง ดวงดารา  ขาวผ่อง16 5,250.00 5,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 269,426.61 78,848.79

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440501 อบต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020584 นาง กญัจน์ณฎัฐ ์ แมนเมอืง1 1,150.00 1,150.00

020610 นาย สุรชยั  บุตรดคีาํ2 1,100.00 1,100.00

020613 *นาง รชันีกร  ชุ่มอภยั3 31,160.74 14,394.35

025515 นางสาว ศศธิรณ์  ศริคิาํสงิห์4 3,000.00 3,000.00

029704 นาง ธญัพร  พนัเดช5 500.00 500.00

059919 นาง อุทศิ  พรมบุตร6 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440501 อบต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700749 นาง ธาราวด ี ถามลูตรี7 5,455.00 4,658.05

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 42,865.74 25,302.40

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440503 อบต.หนองซอน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001165 *นาง ภทัราภรณ์  คาํลอื1 5,850.00 5,850.00

001168 *นาง พชัรนิทร ์ นาใต้2 10,000.00 10,000.00

001170 *นาง ดวงฤทยั  ภูแช่มโชติ3 37,020.94 13,306.55

020571 นาง บงัอร  บรรเทา4 9,850.00 9,850.00

025616 นางสาว ยุวด ี หบีแกว้5 1,100.00 1,100.00

030916 นาง ทศันีย ์ คําบา6 1,100.00 1,100.00

059559 นาง จนัทรเ์พญ็  ยะสาธะโร7 7,650.00 7,650.00

061317 นาย อดเิรก  ภูโอบ8 500.00 500.00

062693 นาง รุ่งทวิา  แสนเพง็เคน9 800.00 800.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440503 อบต.หนองซอน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

062694 นาง วนัชยั  ทยิพพ์ชิยั10 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 74,670.94 50,956.55

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440504 อบต.ดอนเงิน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021540 พนัจ่าโท บุญเกอื  เจรญิสุข1 12,700.00 12,700.00

021542 ส.อ. สรุชยั  ปัทถาพงษ์2 4,700.00 4,700.00

024166 นางสาว ปวณีา  เสาวะพาน3 4,800.00 4,800.00

039541 นาง ลําไพ  ภูกองไชย4 1,000.00 1,000.00

039542 นาง บงัอร  พรนิคม5 12,250.00 12,250.00

044488 นางสาว เมธาพร  ไชยคาํ6 1,100.00 1,100.00

047262 นางสาว อรอนงค ์ นามมนัสา7 5,950.00 5,950.00

047263 นางสาว ลนิลดา  โคทนา8 6,750.00 6,750.00

056763 นางสาว นันทดิา  ศรเีอยีม9 25,477.07 25,477.07

061731 นาง อรุณศร ี ชยัศรี10 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440504 อบต.ดอนเงิน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700163 นาง อุษา  บุตรวงษ์11 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 78,127.07 78,127.07

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440505 อบต.กู่ทอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005033 *นางสาว พชัรา  นามมุงคุณ1 9,000.00 9,000.00

011417 นางสาว อญัชล ี เนืองชมภู2 8,250.00 8,250.00

017799 นางสาว ขวญัใจ  แกว้มลูตรี3 6,350.00 6,350.00

032920 นางสาว มยุร ี บุดศรสีวย4 1,100.00 1,100.00

042567 นาง กาญจนา  กลางเภา5 2,900.00 2,900.00

043242 นางสาว กงิชบา  บุตรวงค์6 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440505 อบต.กู่ทอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

044587 นาย ชชัวาล  แคลนกระโทก7 3,375.52 3,375.52

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,475.52 31,475.52

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440506 อบต.นาทอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017824 นางสาว จนัทรเ์พญ็  สจุจรติ1 500.00 500.00

034188 *นาง ภญิญารตัน์  ชนืชม2 4,600.00 4,600.00

060834 นาง จนัทะยา  แสงแกว้3 3,200.00 3,200.00

064768 นาง พกิุล  สงิวสิทุธ์4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,400.00 9,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440507 อบต.เสือเฒ่า จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022879 นาง กรชิตร ี ปัญญาบุญ1 500.00 500.00

054301 นาย อดศิกัด ิ แกว้บุดดา2 500.00 500.00

700927 นาย มนูศกัด ิ ศรเีคน3 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,000.00 5,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440508 ทต.โพนทอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017615 นางสาว ธารทพิย ์ ขวญัโพน1 3,050.00 3,050.00

017616 นางสาว นิตญิา  อมิมนตรี2 14,723.97 14,723.97

038985 นางสาว ชยาภา  คาํเมรี3 24,850.00 24,850.00

043243 นาง ประมลู  หมู่โสภณ4 1,100.00 1,100.00

068733 นางสาว อรปรยีา  วงพรมมา5 11,573.97 11,573.97

068734 นางสาว พศิมยั  ศรไีชยตุง6 3,500.00 3,500.00

069136 นางสาว ศริพิร  ลาภบุญเรอืง7 11,173.97 11,173.97

069137 นางสาว ภรภทัร  สหีาบณัฑติ8 11,173.97 11,173.97

069138 นางสาว ทพิวรรณ  กองเพชร9 11,373.97 11,373.97

070553 นาง สมบตั ิ อุปนันท์10 1,100.00 1,100.00

071540 นาย บุญทนั  แสงแกว้11 1,900.00 1,900.00

071736 นาง ร่วมสขุ  อนัทะนิล12 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440508 ทต.โพนทอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071816 นาง บุณทรกิา  หลา้สุด13 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 97,719.85 97,719.85

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440509 อบต.เหล่าบวับาน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701424 นาย พชร  ศรแีพนบาล1 1,550.00 1,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,550.00 1,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440601 อบต.บรบือ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013431 นางสาว บุษราคมั  รตันา1 11,250.00 11,250.00

034331 นางสาว พกิุลแกว้  ทบมาตร2 1,500.00 1,500.00

039551 นางสาว สุภาพร  อนัอ่อน3 500.00 500.00

046638 นางสาว ธดิาภรณ์  เดชบุรมัย์4 500.00 500.00

058506 นาง จารุณี  ศรบีุดดา5 500.00 500.00

072564 นาง เขมนันท ์ ปัญหา6 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440601 อบต.บรบือ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701368 นางสาว สุชารตัน์  พรมเกตุ7 2,300.00 2,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,650.00 17,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440603 อบต.บ่อใหญ่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001229 นาง รตันภรณ์  ทาระชยั1 800.00 800.00

001280 นาย ชศูกัด ิ ลอือุตกิุลวงศ์2 1,000.00 1,000.00

001281 นางสาว จริวรรณ  คะนะมะ3 7,800.00 7,800.00

025030 นางสาว จุฑารตัน์  ศรโียวงศ์4 750.00 750.00

025617 นาง เพญ็ศริ ิ พาสี5 4,350.00 4,350.00

027833 นาย นิพนธ ์ พรจนัเท่า6 750.00 750.00

036220 นาย ปรมนิทร ์ แกว้ประเสรฐิ7 13,523.97 13,523.97

047265 *นางสาว สภุาณ ี ไชยชมภู8 80,907.06 4,457.96

047266 *พ.อ.อ. ประยุทธ  พละกุล9 91,011.34 5,274.81

047268 *นาง ทพิวรรณ  มาลาหอม10 28,606.02 6,921.40

057741 นางสาว สารนิีย ์ ศรภีกัดี11 1,000.00 1,000.00

058318 นางสาว พรสวรรค ์ นามบุดดี12 500.00 500.00

063448 นางสาว นําฝน  เรอืงเทพ13 1,000.00 1,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440603 อบต.บ่อใหญ่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068419 นาย ชยัทตั  ภวภูตานนท์14 9,300.00 9,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 241,298.39 57,428.14

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440604 อบต.วงัไชย จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001141 นาง องัคณารตัน์  โพธเิสส1 10,900.00 10,900.00

012883 นาย สุภกัด ิ คาํสงิห์2 5,250.00 5,250.00

013369 นาย สุมติร  วงัพมิูล3 3,000.00 3,000.00

046616 นาง ดารุณี  เพญ็ธสิาร4 1,500.00 1,500.00

051278 จ.อ. สพุจน์  ศรเีกนิ5 12,350.00 12,350.00

056048 นาง ทองด ี ศรมีนตรสีง่า6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 33,500.00 33,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440605 อบต.หนองม่วง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009191 นาย พฒันศกัด ิ จนัทรงกุล1 2,000.00 2,000.00

018374 นาย ประดษิฐ ์ ผาวริตัน์2 800.00 800.00

020680 *นาง กุหลาบ(ณฐัฐาวรีนุช)  บวัประสทิธพิร3 5,150.00 5,150.00

020688 นางสาว อภสิรา  ร่มเยน็4 1,100.00 1,100.00

027915 นางสาว ลาวลัย ์ ร่มเยน็5 9,600.00 9,600.00

034226 *นาง สมปอง  โยแกว้6 3,900.00 3,900.00

036248 ส.อ. ดุสติ  จนัทรงกุล7 5,250.00 5,250.00

071957 นางสาว หนึงฤทยั  แสนรตัน์8 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440605 อบต.หนองม่วง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701415 นาง สุพชิญา  แกว้มุลตรี9 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,900.00 29,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440606 อบต.กาํพี จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027802 นางสาว บุษล ี บุรมีาตร์1 1,000.00 1,000.00

035859 นาง สศธิร  ภูกาสอน2 1,500.00 1,500.00

045598 นางสาว สารศิา  แกว้ลี3 9,700.00 9,700.00

053803 นาย กมล  ถาวรจนัทร์4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,300.00 13,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440607 อบต.โนนราษี จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026921 นางสาว พชิามญชุ ์ นนฤาชา1 4,000.00 4,000.00

033031 นาย ธวชัชยั  ศรกีะกุล2 4,100.00 4,100.00

036247 นางสาว ศรจีนัทร ์ คาํโฮง3 2,000.00 2,000.00

039550 นาง รุจนาจ  บุดสี4 6,150.00 6,150.00

051573 นาง มนฤด ี สรุยิะ5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,350.00 17,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440608 อบต.โนนแดง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001155 นาง กฤษดา  เทยีงพาน1 500.00 500.00

005030 นาย บุญสงั  บุญโพธิ2 2,000.00 2,000.00

026673 นาย สมชยั  เหลาฤทธิ3 3,500.00 3,500.00

027808 นาง สุรตันันท ์ โพธอุิดม4 7,300.00 7,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,300.00 13,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440609 อบต.หนองจิก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031067 นาย ศกัดอิดุลย ์ คา้เจรญิ1 20,450.00 20,450.00

039558 *นาง เสาวนีย ์ ขจรไชยา2 4,050.00 4,050.00

049794 นางสาว อาภาพร  พยคัฆ์3 1,100.00 1,100.00

070098 นาย ทวทิย ์ โพธเิสส4 7,500.00 7,500.00

700635 นาย นพประทปี  เพชรกอง5 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,400.00 34,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440610 อบต.บวัมาศ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034995 นางสาว ปิยะวด ี ทศภกัดิ1 8,400.00 8,400.00

036252 นาง กมลวลัย ์ แสนโคตร2 6,300.00 6,300.00

039537 นาย ณฏัฐกติต ิ ลบัเหลยีม3 3,250.00 3,250.00

043246 นาย สุนทร  หนองคูน้อย4 1,300.00 1,300.00

043247 นาย บุญถนิ  บุญเฮยีง5 900.00 900.00

071277 นางสาว กรทพิย ์ เทศารนิทร์6 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,250.00 21,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440611 อบต.หนองคขูาด จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012891 นาย สุรศกัด ิ จาํวนั1 750.00 750.00

030975 นาง อุบล  โพธศิรี2 5,650.00 5,650.00

036295 นาง อาทติยา  พนัธุ3 5,350.00 5,350.00

069577 นางสาว ธามวด ี สวุรรณเก4 15,096.58 15,096.58

069578 นางสาว ศศธิร  ทวยจนัทร์5 11,173.97 11,173.97

069726 นาย กอบชยั  พลชุมแสง6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 38,720.55 38,720.55

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440612 อบต.วงัใหม่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045602 นาย ราชนั  ศรโีคตร1 1,000.00 1,000.00

070485 นางสาว จุรพีร  แสงชา2 18,350.00 17,250.00

701372 จ่าเอก ภทัรพล  เชยีงแสน3 7,900.00 3,984.07

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 27,250.00 22,234.07

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440613 อบต.ยาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022186 นาย คมสนัต์  แสนคุม้1 20,951.33 20,951.33

029705 นาย บรรเทงิศกัด ิ มหามาตย์2 2,600.00 2,600.00

048421 นาง สุทธลิกัษณ์  นามมุงคุณ3 4,950.00 4,950.00

069932 นาง วไิลพรรณ  โพธสิาร4 12,550.00 12,550.00

072658 นาง วนันา  สุตมาตย์5 1,100.00 1,100.00

072659 นางสาว ดวงฤทยั  ชนะบุญ6 1,500.00 1,500.00

073056 นาง ประไพ  จนัสด7 1,700.00 1,700.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440613 อบต.ยาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700571 จ.อ. ชุตพินธ ์ ปิดตามานงั8 5,400.00 5,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 50,751.33 50,751.33

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440614 อบต.หนองสิม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005028 จ.อ. ทนิกร  กองทอง1 12,900.00 12,900.00

034208 *นาง วนิดา  กลุธนีิ2 2,500.00 2,500.00

700628 นาง สมเดจ็  ศรโีคตร3 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,000.00 18,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440615 อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017604 *นาง อรวรรณ  บุญประสงค์1 21,593.26 12,100.79

044116 *นางสาว ฐติกิร  ประสทิธิ2 6,400.00 6,400.00

044144 นาย ชเวงศกัด ิ มากชลบท3 10,000.00 10,000.00

046635 นางสาว ยุวธดิา  แกว้โยธา4 15,723.97 15,723.97

055027 นาง อมรรตัน์  สเีอยีม5 6,650.00 6,650.00

055043 นางสาว ศปิระภา  โยธาภกัดี6 3,000.00 3,000.00

055479 *นางสาว ประภสัสร  ตรพีรม7 2,900.00 2,900.00

072618 นาง อรปรยีา  สพุรรณฝ่าย8 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440615 อบต.หนองโก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701180 นาย ศราวุธ  เขม็พลิา9 1,650.00 1,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 69,417.23 59,924.76

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440616 อบต.ดอนงวั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001138 นาย วทิยา  นาราษฎร์1 20,250.00 20,250.00

012080 *นาง เยน็ใจ  จนัทพิย์2 10,800.00 10,800.00

027843 นาย วรีพรรณ  พมิติร3 7,750.00 7,750.00

036255 นาง สมหมาย  ช่างทาํ4 16,500.00 16,500.00

036256 นาย พชิยั  ทองชมภู5 6,236.99 6,236.99

041599 จ.อ. การนั  ไดน้าม6 17,250.00 17,250.00

050770 นาง ณฐัฐาภรณ์  สุวรรณหาร7 7,000.00 7,000.00

058990 นาย บารม ี สรณ์ภูธรรม8 14,950.00 14,950.00

067256 นางสาว นพรตัน์  มาตเลงิ9 5,050.00 5,050.00

067915 นางสาว อทดิตยา  พลทะรกัษา10 13,600.00 13,600.00

067916 นาง จนิตลขิติ  ปันชยั11 8,250.00 8,250.00

067917 นาง กรรณิการ ์ มุมอ่อน12 8,559.04 8,559.04



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440616 อบต.ดอนงวั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070809 นางสาว จุฬาภรณ์  ปักกาโต13 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 136,896.03 136,896.03

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440701 อบต.นาเชือก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701423 นางสาว ฐติารยี ์ โชตกินัจานิจ1 1,750.00 1,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,750.00 1,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440702 ทต.นาเชือก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011954 *นาย ศุระชยั  ปะทะวงั1 31,814.40 5,917.78

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,814.40 5,917.78

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440703 อบต.สาํโรง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034205 นาย อภชิาต ิ แดงจนัทกึ1 2,000.00 2,000.00

068458 จ.อ. สมเจตน์  แกว้สขุใส2 11,950.00 11,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,950.00 13,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440704 อบต.หนองแดง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034203 นาย เกยีรตยิศ  แกว้โพธิ1 500.00 500.00

058731 นาย เชวงศกัย ์ รตันรกัษ์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440705 อบต.เขวาไร ่จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001163 นาย กฤษฎา  ธรรมจกัร์1 500.00 500.00

017550 นาง สายพนิ  ทบพวก2 1,100.00 1,100.00

017551 นาง สุวมิล  ประทุมเทา3 2,200.00 2,200.00

024028 นางสาว นิลุบล  นางสคีุณ4 500.00 500.00

065274 นางสาว กาญจนาพร  แพงคาํแสน5 600.00 600.00

066760 นาย บรรลอื  ทบภกัดิ6 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,650.00 9,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440706 อบต.หนองโพธิ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023753 นาง เพญ็ประภา  ทาบุตร1 3,250.00 3,250.00

025623 นางสาว นิตยา  เขจรเจมิ2 500.00 500.00

025626 นางสาว ปิยะรตัน์  อุปเสน3 1,300.00 1,300.00

054371 นาง อุบลลณีิย ์ นนัตลาด4 3,200.00 3,200.00

058733 นาง รษัฎา  ศรจีํานงค์5 500.00 500.00

059159 นางสาว กาลวรนิทร ์ จนัทะปลาขาว6 800.00 800.00

059165 นาง พกั  วงศรี7 2,150.00 2,150.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440706 อบต.หนองโพธิ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071266 นาง อรพรรณ  ธรรมกาโร8 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,000.00 13,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440707 อบต.ปอพาน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001162 นาง บวัลอย  โยธะบุรี1 8,000.00 8,000.00

040042 *นาง กนัธดิา  ฉลาดลน้2 81,059.94 5,825.54

041671 นางสาว ศริริตัน์  บรรยง3 7,000.00 7,000.00

072323 นาย สุรยิา  บุดดชียั4 1,500.00 1,500.00

701435 นาง กมลพร  ยวงแกว้5 3,000.00 3,000.00

701454 นาง บุษรนิทร ์ ปินะถา6 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 102,559.94 27,325.54

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440708 อบต.หนองเมก็ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021528 นาย สมบุญ  นามคุณ1 750.00 750.00

021529 นาง เฑยีรทอง  ฉิมพลี2 3,700.00 3,700.00

021533 *นาง จนิตนา  สุปะโกสงัข์3 2,450.00 2,450.00

022120 นางสาว ทพิวรรณ์  ศรบุีญเรอืง4 750.00 750.00

027681 นางสาว วไิรวรรณ  พรมมากุล5 11,750.00 11,750.00

035378 นางสาว เพชรรชั  สุตลาวดี6 8,250.00 8,250.00

048420 *นาง ทศันียว์รรณ  บุตรสาระคาํ7 16,346.03 3,053.60

054998 จ.อ. ถาวร  ทองโท8 10,000.00 10,000.00

063911 นาง ลดัดา  พุดดี9 11,750.00 11,750.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440708 อบต.หนองเมก็ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071267 นาย นภรนิทร ์ สเีล10 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 67,746.03 54,453.60

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440709 อบต.หนองเรอื จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001134 *นาง ฝากฝัน  ปธเิก1 3,500.00 3,500.00

044589 *นางสาว รตัน์ดา  แพงคาํแสน2 3,500.00 3,500.00

054441 นาย วรีะยุทธ  ลงกลาง3 2,450.00 2,450.00

071002 นางสาว รดา  พละศลิา4 700.00 700.00

072592 นาย เปรมปร ี โคตะมี5 500.00 500.00

072696 นางสาว มยุร ี มทิะลา6 1,000.00 1,000.00

072812 นาย อภชิน  พลร่ม7 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440709 อบต.หนองเรอื จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072827 นาง พชัร ี พลร่ม8 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,650.00 13,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440710 อบต.หนองกงุ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042892 นาย ศกัดวิฒัน์  มะโนชาติ1 500.00 500.00

042893 นางสาว อุไรวรรณ  จนัทรพ์ล2 0.00 0.00

054672 นางสาว วนิดา  สทุธปิระภา3 8,650.00 8,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,150.00 9,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440711 อบต.สนัป่าตอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012884 นาย อวยชยั  ไชยศรทีา1 9,350.00 9,350.00

023715 จ.อ. ทองสขุ  เป้งไชยโม2 28,991.10 28,991.10

027807 นางสาว นันทนา  คุณโน3 25,797.95 25,797.95

031059 นาง สุภาพร  กรมขนัธ์4 15,650.00 15,650.00

040811 นาง ทศันีย ์ ใจวรรณะ5 20,550.00 20,550.00

043252 จ.อ. สธุวฒัน์  เทยีงดฤีทธิ6 9,450.00 9,450.00

056963 นางสาว เกษรา  ปะตกิานัง7 26,359.27 26,359.27

056964 นางสาว กานดา  จงเทพ8 21,647.95 21,647.95

066428 นาง พรพรรณ  สวุรรณเพง็9 15,356.16 15,356.16

066429 นาง ไขม่กุ  พรหมพนัใจ10 15,900.00 15,900.00

066430 นางสาว ปภชัญา  ประวนัทา11 600.00 600.00

067342 ส.อ. เศรษฐวุฒ ิ เกยีรตวิชิากลู12 22,047.95 22,047.95

068095 นาย พงษ์พนัธ ์ แกว้วนันา13 14,469.86 14,469.86

069516 นางสาว ศุภลกัษณ์  พุดสี14 18,365.75 18,365.75

069610 จ.ส.อ. วนัชยั  อรญัเสน15 21,647.95 21,647.95

069701 นาง จติรา  ปิดตาลําพงั16 10,973.97 10,973.97



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440711 อบต.สนัป่าตอง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071801 นาย บุญถนิ  ฤทธยิุง17 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 278,257.91 278,257.91

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440801 ทต.พยคัฆภมิูพิสยั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037154 นาย อาทติย ์ แกว้สมบตัิ1 20,200.00 20,200.00

072128 นางสาว วภิาวลัย ์ ราชพลแสน2 1,100.00 1,100.00

072151 นางสาว จติรานนัท ์ ปรยินัเต3 900.00 900.00

701136 นางสาว บุญฑรกิ  ลอืลํา4 1,650.00 1,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 23,850.00 23,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440802 อบต.ปะหลาน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027566 *นาย ณฐันนท ์ มงัคงั1 1,850.00 1,850.00

036264 นาย คณิศร  อ่อนแสน2 5,650.00 5,650.00

043245 นาง สายพณิ  ภวภูตานนท์3 500.00 500.00

700302 พ.จ.อ. ไชโย  เมอืงพลิ4 8,950.00 8,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,950.00 16,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440803 อบต.ก้ามปู จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020110 นาย ประพล  เยรมัย์1 500.00 500.00

036261 นาง ทพิวลัย ์ คําแสนพนัธ์2 500.00 500.00

060637 นาง จรุณี  หลาบสดีา3 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,000.00 4,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440804 อบต.เวียงสะอาด จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041033 *นางสาว ชนิดาภา  คําลา1 38,116.90 2,319.40

062562 นางสาว จนัทมิา  สุคําภา2 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 40,516.90 4,719.40

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440805 อบต.เมก็ดาํ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001255 นาง ดารารตัน์  เกณสาคู1 12,050.00 12,050.00

005914 นางสาว ยวนใจ  เอกสนัติ2 16,350.00 16,350.00

009928 นางสาว นงเยาว ์ อุดนิอกัษร3 4,100.00 4,100.00

027840 นาย บุญเยยีม  หมอ้มสีขุ4 4,900.00 4,900.00

029711 นางสาว ปราณ ี มะลลิา5 4,700.00 4,700.00

034215 นาย บุญสง่  สานไธสง6 3,300.00 3,300.00

034216 นางสาว จารุวรรณ  วดัวงคษ์า7 9,400.00 9,400.00

034217 นางสาว ศุภนิจ  ชาทะศรี8 5,000.00 5,000.00

034218 นาย จําเนียร  สุคําภา9 21,750.00 21,750.00

044128 นางสาว ปรชิาต ิ จนัทนนัท์10 12,273.97 12,273.97

044129 นางสาว ดารุณีย ์ อาษากจิ11 13,600.00 13,600.00

044130 นาย สุทดั  ศรสีวุรรณ์12 4,700.00 4,700.00

059285 นาง เกจ็มณี  จนิโจ13 2,150.00 2,150.00

059286 นาง กนกลกัษณ์  สวสัดผิล14 1,500.00 1,500.00

059287 นาง ชณากาญจน์  เพชรแสนค่า15 4,700.00 4,700.00

059398 นาง ประมวล  เผ่าสขุดี16 500.00 500.00

065862 นางสาว ฐติากานต ์ พนิิจ17 600.00 600.00

065863 นางสาว มณัฑรกิา  แฝงสาเคน18 600.00 600.00

066014 จ.ส.ต. ครรชติ  ขวาโยธา19 21,597.29 21,597.29

068732 นาย บุญถม  แสไธสง20 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440805 อบต.เมก็ดาํ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071538 นาย จรีะศกัด ิ จนัทนนัท์21 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 144,971.26 144,971.26

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440806 อบต.นาสีนวล จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005044 *นาง เพญ็พกัตร ์ จนัทรพ์วง1 74,685.89 3,980.51

063565 นาง พรรทชิา  นามพลิา2 600.00 600.00

069508 นาย ภาณุวฒัน์  มทิราวงศ์3 1,500.00 1,500.00

069613 นางสาว สกุลเพญ็  แสงสุรยิา4 5,310.00 4,950.00

070947 นาง จงรกัษ์  วงสสีา5 1,300.00 1,300.00

072304 นาง นิตยา  ดงประการ6 900.00 900.00

072305 นางสาว ฤทยั  ทาทอง7 1,500.00 1,500.00

700171 นาง ธญัสริ ิ แป่มจํานกั8 7,426.54 4,171.82

700172 นางสาว ภาวนา  ไชยสอน9 7,300.00 7,300.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440806 อบต.นาสีนวล จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700173 นาง ปราณ ี แป่มจํานกั10 15,831.75 7,469.24

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 116,354.18 33,671.57

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440807 อบต.ราษฎรเ์จริญ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009192 นาย เทพฤทธ ิ มงคล1 1,000.00 1,000.00

034206 นางสาว พชิญาภคั  ฝ่ายเทศ2 12,373.97 12,373.97

044124 นางสาว ฉว ี เขอืนอก3 500.00 500.00

055656 นาง สุภาภรณ์  โชตชิยันิรนัดร4 13,600.00 13,600.00

055680 นาง ปราณ ี พนัธุชา5 13,750.00 13,750.00

059107 นาง องัคนา  มงขนุทด6 4,950.00 4,950.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440807 อบต.ราษฎรเ์จริญ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701008 นางสาว ผดุงจติ  บุญสนอง7 1,600.00 1,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 47,773.97 47,773.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440808 อบต.หนองบวัแก้ว จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017591 นาย ธนิกร  กงทอง1 500.00 500.00

017716 นางสาว บุปผา  บุตรบา้นเขวา2 1,900.00 1,900.00

034225 นาย วุฒชิยั  ยศไกร3 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,400.00 7,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440809 อบต.เมืองเตา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003333 นาง สายใจ  กงิเมอืงเก่า1 3,300.00 3,300.00

023711 *นาง วภิาภรณ์  แสงนํา2 3,000.00 3,000.00

025632 นางสาว ราตร ี สขุประเสรฐิ3 1,100.00 1,100.00

036238 นางสาว สุตาภทัร  พลหาวงษ์4 8,650.00 8,650.00

036272 นาง ทศันนันท ์ เขยีวครีี5 1,950.00 1,950.00

036274 นาย อุเทน  เวยีงคาํ6 15,400.00 15,400.00

040045 นาย อนุวฒัน์  พรมโคตร7 2,450.00 2,450.00

046481 นางสาว แสงมณ ี มาลหีวล8 5,050.00 5,050.00

057642 นาย กอ้งเกยีรต ิ พวงศรเีคน9 6,250.00 6,250.00

057910 นาง อรญา  บตัรวเิศษ10 2,000.00 2,000.00

057913 นาง ปินแกว้  แพงสาย11 800.00 800.00

057918 นาง พมิลตรา  ลาพรหมมา12 4,700.00 4,700.00

062434 นาง ยุภารตัน์  เครอืแวงมน13 1,900.00 1,900.00

065720 นางสาว เกศรนิทร ์ จติตฤทธิ14 800.00 800.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440809 อบต.เมืองเตา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070649 นาง พมิทพิย ์ คณะมะ15 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 58,850.00 58,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440810 อบต.ลานสะแก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032023 นางสาว กนกวรรณ  พนัธุห์นองหวา้1 5,050.00 5,050.00

036278 จ.อ. ชยัพร  แกว้มุกดา2 750.00 750.00

041189 นางสาว ธวลัภสัร ์ ตนัตอิมรรตัน์3 500.00 500.00

054799 นางสาว นิมนวล  ศริกิจิ4 1,000.00 1,000.00

059555 นาย ราชนัย ์ นามพลิา5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,400.00 8,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440811 อบต.เวียงชยั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036282 *นางสาว อุษณีย ์ ไชยสงคราม1 354,080.52 354,080.52

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 354,080.52 354,080.52

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440812 อบต.หนองบวั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020749 *นาย ประเสรฐิ  ศรชีนิราช1 125,296.55 6,443.80

046633 *จ.อ. รณชติ  เผอืกนอก2 3,500.00 3,500.00

067701 นางสาว ณิชาวรี ์ มลูสาร3 11,450.00 11,450.00

068822 นาย ชยพล  เขมะโร4 7,264.38 7,264.38

071708 นางสาว สุพรรณี  ตองตริมัย์5 900.00 900.00

071709 นาง วรรณภา  ปองไป6 900.00 900.00

071710 นางสาว รุจาภา  เทพสดีา7 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440812 อบต.หนองบวั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071787 นาย พลเยยีม  หอมไกล8 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 151,310.93 32,458.18

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440813 อบต.ราษฎรพ์ฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045937 นาง สาคร  นราวงษ์1 5,900.00 5,900.00

045943 นาง บุณยพร  สวสัดผิล2 5,850.00 5,850.00

045944 นาง เมวกิา  ใจหาญ3 2,600.00 2,600.00

058446 นาง ศริกิุล  กจิสนิ4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,450.00 15,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440814 อบต.เมืองเสือ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001257 นาง วมิลรตัน์  ชยับวั1 10,942.46 10,942.46

001264 นาย ปรชีา  หลาบสดีา2 7,050.00 7,050.00

024026 นาง สุธาสนิี  ชณิศรี3 4,100.00 4,100.00

034219 นาง สริญิญา  สคุาํภา4 8,050.00 8,050.00

038281 นางสาว จริะพรรณ  แกว้สวุรรณพนัธุ์5 4,963.41 4,963.41

045293 นางสาว ครองทรพัย ์ คชโคตร6 4,600.00 4,600.00

057232 นาง ธนพร  ปะระทงั7 7,700.00 7,700.00

066347 นาง ธมิาพร  ประครองสขุ8 2,100.00 2,100.00

067495 นางสาว รุ่งอรุณ  ทุมมาลา9 7,000.00 7,000.00

800017 นางสาว พรนภา  พนัหนองหวา้10 500.00 500.00

800018 นาง กญัญภคั  ชยัชนะวงศ์11 4,900.00 4,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440814 อบต.เมืองเสือ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

800020 นาง ดลนภา  ตรวีเิศษ12 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 64,005.87 64,005.87

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440815 อบต.ภารแอ่น จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017598 นาย ธนภทัร  มชัปะโม1 42,458.96 5,460.87

023726 นางสาว นิตยา  คุณโน2 1,850.00 1,850.00

059195 นาย ธนวฒัน์  ไตรโพธทิ่อน3 11,150.00 11,150.00

065660 นาย ชวลติ  ทุมโนน้อย4 2,250.00 2,250.00

700631 นางสาว สุกญัญา  สูส่ขุ5 12,934.78 12,934.78

700632 นาย ประเสรฐิ  ดวงมาลา6 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 72,543.74 35,545.65

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440901 ทต.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040549 นางสาว อศิรารกัษ์  พมิพว์ชิยั1 2,450.00 2,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,450.00 2,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440902 อบต.หนองแสง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017545 *นาย วฒันชนม ์ ชาทองยศ1 92,690.59 13,346.99

024260 นาย อุทศิ  ลาํจุมจงั2 1,500.00 1,500.00

041186 นางสาว กุสมุาลย ์ สวาศรี3 1,000.00 1,000.00

041604 นาย เทวสทิธ ิ ภูปัญญา4 500.00 500.00

044135 *นางสาว พรกมล  วงช่างเงนิ5 40,776.56 4,180.96

070891 นางสาว กฤษฎา  ธนูชาญ6 1,300.00 1,300.00

701293 นาง นฤมล  พรรณศลิป์7 2,600.00 2,600.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440902 อบต.หนองแสง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701294 นาง กาญจนา  ทบัธานี8 8,550.00 8,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 148,917.15 32,977.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440903 อบต.ขามป้อม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001922 นาย อนุรกัษ์  ผดุงกจิ1 2,200.00 2,200.00

012865 *นาง รมณียา  ประเสรฐิศลิป์พลมา2 27,249.21 5,265.95

034172 *นางสาว สมฤด ี ประสมศรี3 200,444.43 17,097.95

034229 *นาย เดด็  โคตุธา4 117,757.01 14,300.67

039543 นางสาว อุไรรตัน์  บุตรตะกะ5 11,350.00 11,350.00

040049 นาย กฤษณะ  อุ่นพกิุล6 3,710.97 2,469.40

041603 นาย ชรนิทร ์ อาระหงั7 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440903 อบต.ขามป้อม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051515 *ส.อ. บณัฑติ  ปักกุนนนั8 302,487.60 17,695.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 665,699.22 70,878.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440904 อบต.เสือโก้ก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013525 นางสาว พรทพิย ์ สุทโธ1 6,750.00 6,750.00

027845 นางสาว หนูพศิ  อุตศรี2 4,100.00 4,100.00

041611 นาง ปัญจพร  รวมสุข3 4,800.00 4,800.00

042130 *นาง สริริกัษ์  เดชบุรมัย์4 5,000.00 5,000.00

049717 นาย ศกัดา  วงศอ์นนัต์5 2,900.00 2,900.00

049719 พ.จ.ต. ไกรศกัด ิ ศรปัีดถา6 9,900.00 9,900.00

058039 นาง กนัยารตัน์  ไปแดน7 3,050.00 3,050.00

058040 นาง สมรกั  วงคเ์ดอืน8 6,050.00 6,050.00

058229 นางสาว สมทรพัย ์ สทุโธ9 12,750.00 12,750.00

059547 นาย สุนทร  สหิร์าช10 1,500.00 1,500.00

070368 นาง สมจติร  มุขะกงั11 1,100.00 1,100.00

070550 นางสาว มณรีตัน์  มลูบุตร12 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440904 อบต.เสือโก้ก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071473 นาง วนัเพญ็  ปิดสายะ13 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 61,500.00 61,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440905 อบต.ดงใหญ่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013664 นางสาว อุทยัวรรณ  โสภาปทุม1 14,000.00 14,000.00

023389 นางสาว ภาณุมาศ  วมิลสม2 2,100.00 2,100.00

039559 นางสาว จนัทรส์ดุา  นามบุญเรอืง3 5,250.00 5,250.00

042128 นาง จงกล  ศริมิงกต4 22,047.95 22,047.95

045600 นางสาว กนิษฐา  ไชยวงษา5 4,100.00 4,100.00

047447 นาง วราภรณ์  วรรณประไพ6 18,765.75 18,765.75

047448 *จ.อ. นราพล  กงคคูาํ7 61,801.85 4,938.49

048401 *นาย สากล  นามหนวด8 4,350.00 4,350.00

066334 จ.ส.อ. ธนพล  ปะเพระตา9 8,900.00 8,900.00

067783 นาง เพลนิพศิ  ไทยโส10 16,223.97 16,223.97

067847 นางสาว พมิพล์ภทัร ์ เศรษฐเจรญิ11 9,019.18 9,019.18

067873 นาง กาญจนาวด ี อารพล12 11,500.00 11,500.00

068318 นาง กรณัฑรตัน์  สจัจะเขตต์13 7,550.00 7,550.00

071528 นางสาว นภสัวรรณ  ปองไว้14 900.00 900.00

072461 นาย ธนา  แสงเนตร15 700.00 700.00

700055 นาง สุพรรณี  สาวตัถี16 8,950.00 8,950.00

701038 นาง พรียา  สงัฆะมณี17 4,850.00 4,850.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440905 อบต.ดงใหญ่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701039 นางสาว โสภณฐั  ศรภีกัดี18 2,700.00 2,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 203,708.70 146,845.34

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440906 อบต.โพธิชยั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001152 *นาย พรชติ  ปุกสนัเทยีะ1 214,486.90 14,407.26

011969 นาง วไิล  บุญศรี2 1,100.00 1,100.00

023441 นาง นัทธช์นนั  บุตะกะ3 2,300.00 2,300.00

033846 นาง อุไร  เปรมนาค4 19,150.00 19,150.00

052031 นาย สมเจตน์  รอดคง5 11,450.00 11,450.00

065373 ส.อ. สพุรรณ  ประกริะโส6 22,850.00 22,850.00

066149 นางสาว ทณัฑกิา  พรมแสง7 15,210.27 15,210.27

070531 นาง สมปอง  สอนจนัทร์8 1,300.00 1,300.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440906 อบต.โพธิชยั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070826 นางสาว จริวด ี สบืสนุทร9 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 289,347.17 89,267.53

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440907 อบต.หวัเรอื จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027821 *นาย อนุรกัษ์  ไชยรงศรี1 3,150.00 3,150.00

032926 นาย บุญตา  ทองพา2 1,000.00 1,000.00

072340 นางสาว ดวงใจ  โคตบุตโต3 900.00 900.00

072545 นางสาว ภทัรานิษฐ ์ ไทยพอน4 900.00 900.00

700626 นางสาว นวทพร  พนิทะปะกงั5 18,565.75 18,565.75

700627 นางสาว จรรยา  ละดาวลัย์6 20,106.85 20,106.85



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440907 อบต.หวัเรอื จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701342 นางสาว สุภาวด ี น้อยศรี7 2,050.00 2,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 46,672.60 46,672.60

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440908 อบต.แคน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001129 ว่าทรี.ต.หญงิ ฐติารยี ์ วนัเดช1 5,250.00 5,250.00

019352 นาง อุไร  จนัทะศร2 2,800.00 2,800.00

034236 นางสาว สุธญัญารตัน์  ภะคะวา3 500.00 500.00

041612 นาย อคัรเดช  ปะกาํแหง4 13,450.00 13,450.00

042890 นาง ประไพศร ี นามหนวด5 3,500.00 3,500.00

047450 นาย จํานงค ์ อารพล6 750.00 750.00

055868 นาย ดนตร ี อนิทรไ์ชย7 1,100.00 1,100.00

057809 นางสาว นันท  รงัมาตย์8 8,433.58 8,433.58

069708 พนัจ่าเอก วรีะวุธ  ปะสงัตโิย9 1,300.00 1,300.00

069728 นาย ธมัมสทิธวิงค ์ มาลี10 1,500.00 1,500.00

069934 นางสาว สายฝน  ชาวคะตา11 1,300.00 1,300.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440908 อบต.แคน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700629 นาง กมลรตัน์  ศรเีวยีงยา12 2,210.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 42,093.58 41,783.58

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440909 อบต.งวับา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019844 นางสาว พชัร ี พายุพดั1 16,800.00 16,800.00

025691 *นาง บุษบา  ลอือาํนาจ2 5,250.00 5,250.00

035949 นางสาว กมลฉันท ์ นมสัไธสง3 5,850.00 5,850.00

036237 นาง สุภาพ  ปัจจยัโคถา4 7,550.00 7,550.00

072269 นางสาว ณวภสัร ์ ไชยผง5 1,100.00 1,100.00

072502 นาย ถริวฒัน์  โลมเมอืง6 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440909 อบต.งวับา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072503 นาย ณฐัสทิธ ิ อุทธารนิช7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,150.00 39,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440910 อบต.นาข่า จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031063 *นาย ฉตัรชยั  สพุรม1 92,795.91 4,031.33

048409 นาง วริตัน์  ขอดคาํ2 5,250.00 5,250.00

048427 นางสาว ปฏญิญา  เทพวงค์3 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 101,345.91 12,581.33

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440911 อบต.บ้านหวาย จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047708 นาย วทิวทั  สชีมภู1 500.00 500.00

047713 นางสาว ฐติยิาพร  พลภกัดี2 500.00 500.00

700436 นางสาว รุ่งราณ ี สวุรรณเก3 11,773.97 11,773.97

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,773.97 12,773.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440912 อบต.หนองไฮ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013661 นาง สุดารตัน์  อ่อนทุม1 19,100.00 19,100.00

025657 นาง ปราณ ี จตุพล2 1,500.00 1,500.00

027825 นาง สาวติร ี มะลยัสทิธิ3 2,000.00 2,000.00

051717 นาย วชิติ  เสนาเสถยีร4 1,000.00 1,000.00

051976 นาย ชติพิทัธ ์ คําสะไมล์5 11,773.97 11,773.97

055246 จ.อ. กติตพิรรณ  คาํสมยั6 10,050.00 10,050.00

056051 พ.จ.ท. ประทนิ  นาคมี7 17,950.00 17,950.00

068393 นาย ทรงชยั  ปักสงัขาเน8 9,000.00 9,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440912 อบต.หนองไฮ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068397 นางสาว อญัมณ ี พะนะชยั9 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 73,873.97 73,873.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440913 อบต.ประชาพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017787 นางสาว ศรฤด ี ขา่ทพิยพ์าที1 24,247.95 24,247.95

034244 นางสาว ธรลันนัท ์ จนัดี2 500.00 500.00

045240 นาง เยาวลกัษณ์  เสนามาตย์3 7,417.80 7,417.80

055683 นาง พุธชาต ิ ศรป้ีอง4 3,000.00 3,000.00

068308 นาย ตรวีทิย ์ ปาละโค5 800.00 800.00

068330 จ.อ. ธนกฤต  พวงใต้6 3,500.00 3,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440913 อบต.ประชาพฒันา จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072657 นางสาว มทัร ี โสดาปัดชา7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 40,965.75 40,965.75

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440914 อบต.หนองทุ่ม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020795 นาง ปวณีา  ฮาดภกัดี1 1,500.00 1,500.00

026771 *นาง สธุาทพิย ์ เอตุ้โพธิ2 77,603.42 5,318.79

034258 นาง สุทศัน์  ปะระตะโก3 1,900.00 1,900.00

038038 *นาง พรหมภสัสร  พรหมดวงดี4 49,534.80 11,922.17

041605 นาง ภทัราวด ี สงัฆมณี5 7,450.00 7,450.00

066712 นางสาว องัศุมาลนิ  พรจนัทรท์า้ว6 5,000.00 5,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440914 อบต.หนองทุ่ม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700625 นาง สุภาวด ี กจินุกร7 3,376.00 2,705.65

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 146,364.22 35,796.61

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440915 อบต.หนองแสน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013455 นาง วจิติรา  พนัธชุม1 9,450.00 9,450.00

027829 *นางสาว สจุติรา  นาคูณ2 3,600.00 3,600.00

046619 นางสาว จุฬาภร  มลูแวง3 11,300.00 11,300.00

700227 นางสาว วรนิทรด์า  สขุอาษา4 3,600.00 3,600.00

700228 นาย วนิิจฉยั  ประดบัคํา5 5,750.00 5,750.00

700484 นาย วฑิรูย ์ ทบัพลิา6 12,450.00 12,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 46,150.00 46,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440916 อบต.โคกสีทองหลาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002418 นางสาว เอมอร  สุขอาษา1 5,700.00 5,700.00

046639 นาย ประวนั  ราชบุรี2 500.00 500.00

069743 นางสาว ลกัษณียา  เทยีงดาห์3 700.00 700.00

069744 นาง ไกรสร  ไชยปัญหา4 1,100.00 1,100.00

069745 นาง วรรณภา  ปะชายะกา5 1,100.00 1,100.00

069746 นาง งามเนตร  โยธะมาตย์6 900.00 900.00

069747 นาง ทพิาภรณ์  ประชายกา7 14,200.00 14,200.00

069748 นางสาว ปิยะนนัท ์ โทรเลข8 5,209.59 5,209.59

070097 นางสาว ผรกิา  คาํสะไมล์9 9,100.00 9,100.00

070225 นาง ศริญิาดา  ชุมสงิห์10 7,150.00 7,150.00

700080 นาง สุวด ี ทพิศรรีาช11 31,480.82 31,480.82

700081 นาง วมิลรตัน์  มรกต12 11,900.00 11,900.00

700082 นาง สุรางค ์ ปะเภโส13 17,823.97 17,823.97



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 440916 อบต.โคกสีทองหลาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700083 นาง รกัษฎิาร ์ ครุทานัง14 29,200.00 29,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 136,064.38 136,064.38

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441002 ทต.นาดนู จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000948 นาย เหรยีญชยั  บุญพา1 6,700.00 6,700.00

054994 นาง สุดารกัษ์  ธศิาเวช2 5,000.00 3,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,700.00 10,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441003 อบต.หนองไผ่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001265 นางสาว สุกญัญา  สปุะติ1 51,891.62 22,913.09

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 51,891.62 22,913.09

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441004 อบต.หนองค ูจ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055245 นาง ไพรนิทร ์ รนิกระโทก1 2,000.00 2,000.00

065548 นางสาว ปทุมวนั  สาติ2 3,550.00 3,550.00

065590 จ.อ. วรีะศกัด ิ พลรกัษา3 21,647.95 21,647.95

701025 นาย กมล  แพนลนิฟ้า4 3,140.00 2,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 30,337.95 29,997.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441005 อบต.ดงบงั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024414 นางสาว ปโยธรา  สวสัดลิออ1 1,500.00 1,500.00

036287 นาย ไอยรา  ทาตะรตัน์2 500.00 500.00

036288 นางสาว ธาดารตัน์  ละเอยีด3 1,500.00 1,500.00

036290 นาย วนัชยั  มทิะลา4 750.00 750.00

039554 นาง สุกญัญา  ศรบุีญเรอืง5 1,600.00 1,600.00

046152 นาง สุลกัขณา  วชิาชยั6 2,900.00 2,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441005 อบต.ดงบงั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069929 นางสาว สุอาภา  พลยาง7 7,110.76 7,110.76

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,860.76 15,860.76

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441006 อบต.ดงดวน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001234 *นาย ทนิกร  อุ่นผาง1 19,147.77 11,306.22

046637 *นาย กรฤต  นารนิทร์2 10,000.00 10,000.00

054920 นาย สาํราญ  โสมาบุตร3 4,800.00 4,800.00

063601 นางสาว สุคนธท์พิย ์ ประนาธารากุล4 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,547.77 26,706.22

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441007 ทต.หวัดง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010386 นาย พลภทัร  ช่างสากล1 2,000.00 2,000.00

012870 *นาย นิรนัดร  บุญฤาชา2 10,000.00 10,000.00

023759 นาง อภชิญา  นามวเิศษ3 6,150.00 6,150.00

040054 นาย บุญเลศิ  นามวเิศษ4 6,750.00 6,750.00

052221 นาย นันทวฒัน์  เพยีรอดวงษ์5 2,600.00 2,600.00

060886 นาง มะลดิา  รกัษาภกัดี6 1,100.00 1,100.00

065269 นาย พษิณุพงศ ์ ศรภีูวงษ์7 800.00 800.00

065270 นางสาว จติรวด ี สหีาบุญทอง8 4,950.00 4,950.00

065273 นางสาว ศริพิร  การโิก9 800.00 800.00

065275 นาย วุฒพิล  ทุมมี10 800.00 800.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441007 ทต.หวัดง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065389 นางสาว กฤษณา  ช่างสากล11 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,450.00 37,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441008 อบต.ดงยาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001233 *นางสาว สมพศิ  ศรมีงคล1 49,917.70 7,023.16

034240 *นางสาว ณฐัชธนัยา  หนูแกว้2 5,050.00 5,050.00

048431 นาง กญัญาวรี ์ นะราช3 900.00 900.00

048870 นาง ระเบยีบ  ปัจจยัเก4 6,850.00 6,850.00

065888 นาง มะลวิลัย ์ บุตรงาม5 4,550.00 4,550.00

068688 นางสาว ภคพร  ทาพะยงั6 500.00 500.00

069937 นาย ประเวทย ์ ปัดตาปัดโต7 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441008 อบต.ดงยาง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700483 นาง สุมาล ี จนัทศลิป์8 5,012.50 4,155.51

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 73,880.20 30,128.67

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441009 อบต.กู่สนัตรตัน์ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065769 นาง เพญ็นิสา  เสนาคุณ1 600.00 600.00

700165 *นาง นฤมล  นนทะชยั2 26,531.58 3,130.22

700166 *นาง ลาํไพมะณี  มะลเิลศิ3 31,096.33 2,874.65

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 58,227.91 6,604.87

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441010 อบต.พระธาต ุจ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023728 นางสาว รตัพิรรณ  แสนบุดดา1 17,650.00 17,650.00

023729 นาย ยุทธพล  นินทราช2 21,647.95 21,647.95

023773 นาย อธปัิตย ์ วฒันวรทิธธิร3 12,650.00 12,650.00

023775 นางสาว วณิชชา  ประกอบแกว้4 8,750.00 8,750.00

023780 นาย ธนาเกยีรต ิ เนืองวรรณะ5 500.00 500.00

034253 นางสาว รชัฎา  สาตรา6 23,450.00 23,450.00

036259 นางสาว บุญเรมิ  โสมาบุตร7 3,950.00 3,950.00

039556 นาย ธนวฒัน์  กนัหา8 750.00 750.00

042597 นาง ทพิยพ์ร  ศรภีกัดี9 11,400.00 11,400.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441010 อบต.พระธาต ุจ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

064265 นางสาว ศริวิรรณ  อ่อนสพีนั10 21,647.95 21,647.95

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 122,395.90 122,395.90

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441101 อบต.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017282 นาย ธนกร  จนัทรแ์สงคาํ1 6,650.00 6,650.00

039562 นาง พรสวรรค ์ บุญหลาย2 23,600.00 23,600.00

045605 *นางสาว นุชนาถ  ปัจมะ3 3,500.00 3,500.00

055793 นาง เกศสดุา  เกศศรพีงษ์ศา4 4,850.00 4,850.00

058447 นาย ภทัรวรรธน์  เหล่ากอเกษ5 21,847.95 21,847.95

063599 นาง นิตยา  หงสพ์นัธ์6 6,750.00 6,750.00

068454 นาย ธงชยั  ทุมทน7 13,269.18 13,269.18

068455 นางสาว สุกญัญา  อาํมะลา8 4,450.00 4,450.00

069931 นาง ณชัชลดิา  นามวงศ์9 900.00 900.00

071388 นาง อมราวด ี แสนมี10 1,500.00 1,500.00

071950 นางสาว ศรญิญา  ปักกาเวสา11 700.00 700.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441101 อบต.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801818 นางสาว วาทนีิ  เรอืงรตัน์12 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 88,517.13 88,517.13

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441102 อบต.นาภ ูจ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004053 นาง กรรณิการ ์ ภูมพินัธ์1 21,500.00 21,500.00

023705 นางสาว กาญจนา  สวุรรณวจิติร2 19,000.00 19,000.00

023706 นาย สมภพ  ทบหลง3 750.00 750.00

026941 นาง ชลติา  สปิุนชมภู4 22,700.00 22,700.00

036294 นาง จนิตนา  เสาวรส5 21,550.00 21,550.00

047270 นางสาว ศริาณ ี ชนะพนัธ์6 10,000.00 10,000.00

052212 นางสาว พชิามญชุ ์ แสนเสนา7 16,550.00 16,550.00

060518 นาง จริาวลัย ์ บุบผามะตะนงั8 5,500.00 5,500.00

069517 นางสาว ปฐพร  สุขสบาย9 4,050.00 4,050.00

072787 นาง อรพนิ  ปินะโต10 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441102 อบต.นาภ ูจ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072788 นาง ดวงจติต์  ศรโีนนสงู11 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 123,800.00 123,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441103 อบต.แวงดง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027835 นาง สุพชิญา  รวยิะวงศ์1 8,650.00 8,650.00

027836 นางสาว ศศวิมิล  ตรรีมัย์2 9,319.18 9,319.18

027838 นาง จนัทรเ์พญ็  เขม็ขาํ3 13,250.00 13,250.00

062641 นาง ศศมิา  โยตะคง4 16,099.32 16,099.32

069699 นาง นภธร  ศุภเสถยีร5 6,036.99 6,036.99

701202 นางสาว เยาวลกัษณ์  พวัพนัธ์6 3,239.25 2,555.56

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 56,594.74 55,911.05

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441104 อบต.บ้านกู่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001251 นาง จมิยงค ์ พลเยยีม1 500.00 500.00

005027 นาย พสิษิฐศ์กัด ิ วฒันานุสทิธิ2 12,850.00 12,850.00

023720 นาง ลกัขณา  ศรมีะโรง3 22,600.00 22,600.00

023721 นางสาว นงนพร  โพธแิสงดา4 11,573.97 11,573.97

034221 ว่าทพี.ต. นิคม  ภาษีชา5 500.00 500.00

039565 *นาย เกรยีงไกร  จอมคาํสงิห์6 2,400.00 2,400.00

056607 นาย วชริพงษ์  ประเมโท7 1,500.00 1,500.00

062904 นางสาว นงนุช  ปะมาคะตงั8 1,500.00 1,500.00

065974 นาย เอกกว ี ระกอนา9 600.00 600.00

072119 นาง อนงค ์ เตรนกาโย10 900.00 900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441104 อบต.บ้านกู่ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700717 นางสาว สุพรรษา  ศรสีแุล11 3,500.00 3,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 58,423.97 58,423.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441105 อบต.ดงเมือง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001159 นาย ปิยะเนตร  ปราบพนิาศ1 16,850.00 16,850.00

034209 จ.อ. เสถยีร  ศรสีวุรรณ2 500.00 500.00

036296 นาง เขม็เพช็ร  วงศส์มศกัดิ3 12,250.00 12,250.00

063598 นาย สายณัห ์ สาเสนา4 4,750.75 4,750.75

063600 นางสาว สุกลุ  พลูเจรญิ5 600.00 600.00

065655 นางสาว อุทุมพร  น้อยบาตร6 600.00 600.00

065656 นางสาว นรศิรา  ตรพีรม7 600.00 600.00

065657 นาง ภคพรรณ  พะโยโค8 1,500.00 1,500.00

066346 นาย พลวรรธน์  ทองย่อม9 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441105 อบต.ดงเมือง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068006 นางสาว นวลละออง  พนัสเีงนิ10 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,550.75 39,550.75

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441106 อบต.ขามเรียน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

027797 นาย อศิรารกัษ์  สายนาค1 11,300.00 11,300.00

027842 นาง จนัสุดา  ผ่องลุนหติ2 2,750.00 2,750.00

029694 *นาย คมสทิธ ิ ลําเหลอื3 8,830.51 8,830.51

029695 นาง รตัตยิา  วรรณวจิติร4 22,000.00 22,000.00

039566 นาย ไชยพจน์  เพชรแสนค่า5 15,650.00 15,650.00

040744 นางสาว วไิลลกัษณ์  แพงพนัตอง6 6,850.00 6,850.00

043385 นางสาว พรทพิย ์ ภูสะเทอืน7 18,350.00 18,350.00

044108 นาย ชาญวทิย ์ ทุมพสิาน8 2,500.00 2,500.00

049386 นาย ประมลู  มาลาศรี9 3,250.00 3,250.00

057064 นาง ทองเสาร ์ สรุยินัต์10 8,750.00 8,750.00

064809 นางสาว ศศกิญัญา  โคตรไกรศร11 2,850.00 2,850.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441106 อบต.ขามเรียน จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700502 นางสาว สุพชัฌาย ์ ปาปะชะ12 5,600.00 5,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 108,680.51 108,680.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441107 อบต.หนองบวัสนัต ุจ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020075 นาง ปินเพชร  สาทองขาว1 750.00 750.00

023724 นางสาว พรพมิล  ธุระธรรม2 17,600.00 17,600.00

023751 นาง วไิลลกัษณ์  สุขโข3 3,600.00 3,600.00

029713 นาง ธริาพร  คาํกอง4 14,100.00 14,100.00

039567 นาง ลดัดา  คุม้สวุรรณ5 6,636.99 6,636.99

700303 นางสาว พรนิภา  สตุภกัดี6 7,150.00 7,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 49,836.99 49,836.99

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441201 อบต.กดุรงั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020331 นางสาว ทวิารตัน์  มาตรี1 9,650.00 9,650.00

024018 นาง นวลศร ี แสงปัดสา2 5,350.00 5,350.00

024019 *นางสาว เหรยีญทอง  อนัเนตร3 7,534.95 5,934.53

057450 นางสาว วราภรณ์  แสงชา4 3,950.00 3,950.00

062059 นางสาว พกิุล  ดแีหบ5 1,500.00 1,500.00

064100 นาย ยศสวนิ  อมราพทิกัษ์6 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441201 อบต.กดุรงั จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067948 นางสาว นิชาภา  เพลนิจติร7 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,234.95 32,634.53

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441202 อบต.นาโพธิ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020724 นางสาว สุกญัญา  คาํสงิหน์อก1 500.00 500.00

030981 นางสาว กาญจนพรรณ  ไสยกจิ2 750.00 750.00

039014 นาง รศัม ี สนุรกุมภ์3 13,811.84 13,811.84

041613 นาง ศริกิร  ศรเีคนขนัธ์4 3,300.00 3,300.00

041614 นางสาว อําพนั  ศริสิม5 1,000.00 1,000.00

043264 นาย สทิธพิงษ์  งามแสง6 2,600.00 2,600.00

044949 นาง บุษบา  ขนันไทย7 7,750.00 7,750.00

046627 จ.อ. ถวลัย ์ จนัทสี8 1,100.00 1,100.00

051114 นาย วุฒศิกัด ิ อนัทอง9 2,400.00 2,400.00

070099 นางสาว ประกายศร  ลครศรี10 4,450.00 4,450.00

700540 นาย ณฐัวุฒ ิ ภูจติทอง11 14,923.97 14,923.97



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441202 อบต.นาโพธิ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700557 นาง บุญญาพร  เหล่าจตุรพศิ12 14,923.97 14,923.97

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 67,509.78 67,509.78

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441203 อบต.เลิงแฝก จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021525 นาย สมยั  สหีวงั1 500.00 500.00

700305 *นาง จติรอารยี ์ บุหรนั2 36,599.27 4,513.17

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,099.27 5,013.17

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441204 อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009215 นาง บวัพรรณ  ยางไชย1 1,650.00 1,650.00

027319 นาย ฉลาด  คงสขุ2 23,950.00 23,950.00

046631 นางสาว บุปผชาต ิ สทิธสิาร3 28,407.86 28,407.86

046634 นาย โกเมนทร ์ รตัรองใต้4 10,150.00 10,150.00

050336 นางสาว ปิยวด ี เพชรกอง5 12,373.97 12,373.97

056861 นาย ทรงสนิ  ทะบวงศรี6 18,400.00 18,400.00

068392 นางสาว สาวติร ี อนิทรอุ์ดม7 4,500.00 4,500.00

069930 นาย วรศกัด ิ เทพามาตย์8 6,950.00 6,950.00

070218 นางสาว นันทติา  วงศรเีทพ9 5,636.99 5,636.99

070611 นาย ยศพล  เครอืวรรณ10 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441204 อบต.หนองแวง จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700634 พ.อ.อ. บรรจบ  เรอืงสา11 7,550.00 7,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 121,068.82 121,068.82

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441205 อบต.ห้วยเตย จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029556 *นาย ศรติวรรธน์  กาํพงัเทยีม1 3,500.00 3,500.00

034261 นาง จุลจริา  ชาวเหนือ2 500.00 500.00

068343 นางสาว จริชัญาภรณ์  ซ่อนกลนิ3 15,124.86 15,124.86

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,124.86 19,124.86

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441301 อบต.ชืนชม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001140 นางสาว ชมพูเนกข ์ ประจง1 9,150.00 9,150.00

008455 นางสาว บุษกร  รตันวงศม์าลี2 7,450.00 7,450.00

031838 นางสาว สุตานนท ์ พลศริิ3 1,500.00 1,500.00

036297 นาย ชนินทร ์ บุญชํานาญ4 6,800.00 6,800.00

036303 นางสาว อรรถวรรณ์  แสงหา้ว5 1,500.00 1,500.00

055858 นาง อนงค ์ ศริสิาํราญ6 3,500.00 3,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441301 อบต.ชืนชม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

061130 นาง หนูพา  มูลอตั7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,000.00 31,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441302 ทต.กดุปลาดกุ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034375 นาง บวัไล  คาํภกัดี1 4,100.00 4,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,100.00 4,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441303 อบต.เหล่าดอกไม้ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022670 นางสาว ภคมน  เสารห์า้1 6,750.00 6,750.00

070516 นาย อนิรุตร  ภูบุญศรี2 1,300.00 1,300.00

072288 นางสาว อจัฉราภรณ์  ศรเีมอืง3 700.00 700.00

072358 นาย ภาณุวฒัน์  มะกา4 500.00 500.00

700835 นาง ทติาภร  ชนืนิรนัดร์5 8,850.00 8,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,100.00 18,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 441304 ทต.หนองกงุ จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054442 นาง ลําเพย  พ่วงกลาง1 7,500.00 7,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,500.00 7,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤษภาคม 445001 หน่วยงานอืน จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017219 นาย ปราโมทย ์ รวยิะวงศ์1 17,500.00 11,543.13

023743 *นาง สรุพีร  แสงฉายา2 218,340.24 15,398.30

027295 นางสาว นฤมล  ฑฆีายุพรรค3 3,500.00 3,500.00

062098 นาย นฤเบศ  เลขกลาง4 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 240,140.24 31,241.43

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*


