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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490002 อบจ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051125 *นาย ธราธปิ  สวสัดิ 5วงศช์ยั1 10,000.00 10,000.00

060319 นางสาว สุกลัญา  เชื*อคาํจนัทร์2 800.00 800.00

065785 นาง ภทัรวด ี บุญวาล3 11,150.00 11,150.00

066648 นางสาว กชมนฬกร  นาโสก4 800.00 800.00

069559 นางสาว ปรยีาวด ี ปทุมวนั5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,850.00 23,850.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490102 ทต.มุก จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005004 นาย ศรราม  ทองเพิ�ม1 3,950.00 3,950.00

047762 นาย พพิฒัน์  บวัชื�น2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,450.00 4,450.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490104 อบต.บ้านโคก จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004985 นางสาว ช่อลดัดา  สกุลทราย1 11,850.00 11,850.00

036613 นางสาว เมธาว ี จนัภาวะ2 6,350.00 6,350.00

068453 นางสาว สุนทร ี สุพร3 5,500.00 5,500.00

068523 นาย พงศกร  พนัอุด4 4,650.00 4,650.00

068579 นางสาว สุภารตัน์  พรรณา5 7,200.00 7,200.00

068580 นาย อภวิฒัน์  กองพนัธ์6 5,250.00 5,250.00

073550 นางสาว อนงคร์ตัน์  ทองวงศไ์พรนิ7 1,300.00 1,300.00

802017 นางสาว ศริตกิานต ์ ชาลอื8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,600.00 42,600.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490105 ทต.บางทรายใหญ่ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038915 *นางสาว ชนินทรญ์า  อนิเทพา1 7,150.00 7,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,150.00 7,150.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490106 ทต.โพนทราย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004965 นาง พมิพา  ศริปีิ1 15,400.00 15,400.00

015339 นาง ระววีรรณ  ศรสีุรยิจนัทร์2 500.00 500.00

033055 *นาง ลออรตัน์  วรววิฒัน์กุล3 39,287.84 11,509.88

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 55,187.84 27,409.88

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490109 ทต.นาสีนวน จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011775 *นาง อุไรวรรณ  สุพร1 7,000.00 7,000.00

011781 *นาย ยศพทัธ ์ ทรพัยท์องเพิ�ม2 2,589.00 2,589.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,589.00 9,589.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490110 ทต.คาํป่าหลาย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005495 นางสาว บุญทอม  เชดิโกทา1 3,500.00 3,500.00

016423 นาง ธนัยช์นก  ทองโสม2 10,350.00 10,350.00

029770 นางสาว ผอ่งพรรณ  รชับวัชุม3 19,700.00 19,700.00

059704 นาง นภสัวรรณ  เจษฏาพงศธร4 15,150.00 15,150.00

065784 นาย ไชยวฒัน์  บุญวาล5 5,950.00 5,950.00

065803 นาง กิ�งแกว้  คาํลอืไชย6 8,400.00 8,400.00

069740 นาง ชมภ ู ทองโสม7 900.00 900.00

070026 นาง บานเยน็  หงษ์ศรแีกว้8 9,150.00 9,150.00

070027 นาย ถาวร  จนัทรสาขา9 6,000.00 6,000.00

070305 นาง กนกเกตุ  สุพร10 5,400.00 5,400.00

070308 นางสาว วนิดา  ทองโสม11 6,300.00 6,300.00

072973 นาง สุวรรณภทัร  จนัใด12 1,500.00 1,500.00

072974 นาง พนมพร  สุวรรณโคตร13 2,000.00 2,000.00

073326 นาย ธนิดา  ไชยบนั14 1,500.00 1,500.00

801306 นางสาว อรญัญา  พรมสุรนิทร์15 6,000.00 6,000.00

801670 นางสาว เมศฐป์ภา  คาํมุงคุณ16 1,000.00 1,000.00

801968 นางสาว กญัวรา  ไพรนิทร์17 10,000.00 10,000.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490110 ทต.คาํป่าหลาย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801996 นางสาว มตัสา  พรมสุรนิทร์18 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 114,800.00 114,800.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490113 ทต.ดงมอน จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004993 นางสาว วลัวสิาร  ยนืยั �ง1 2,550.00 2,550.00

044183 นาย วรวทิย ์ พรมพทิกัษ์2 800.00 800.00

045866 นางสาว รชันิดา  สาธุชาติ3 800.00 800.00

072496 นาย ธนพฒัน์  บุญพลู4 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 5,450.00 5,450.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490114 อบต.กดุแข้ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004988 นาง สมปอง  พาษี1 7,870.47 7,870.47

017814 นางสาว พชัรพร  อุระ2 1,500.00 1,500.00

068475 นาย ชยัรตัน์  สสีนั3 5,150.00 5,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 14,520.47 14,520.47

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490201 อบต.นิคมคาํสร้อย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004991 *นาง สริพิร  มลูตรี1 3,600.00 3,600.00

048063 นางสาว พฒัณี  บุญโสม2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,700.00 5,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490202 ทต.นิคมคาํสร้อย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049208 นางสาว ประยรู  ไชยบนั1 9,050.00 9,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,050.00 9,050.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490203 อบต.นากอก จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004990 นาย วจิยั  อาจวชิยั1 2,100.00 2,100.00

007318 นาง อนัญญา  อุระวตัร2 150,099.28 23,008.57

017813 นางสาว จริาวรรณ  ฤทธวิงษ์3 5,650.00 5,650.00

029779 นาย จริะศกัดิ 5  หนูแทน่4 900.00 900.00

033485 นาง ศริขิวญั  สุภามาตย์5 1,100.00 1,100.00

051404 นางสาว นรศิรา  ดตีะขบ6 900.00 900.00

070462 นางสาว รุง่ดารา  แสนอุบล7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 161,449.28 34,358.57

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490204 อบต.หนองแวง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004989 นางสาว กนกลกัษณ์  ป้องทอง1 11,700.00 11,700.00

011768 นางสาว รววิรรณ  ไชยประเสรฐิ2 3,500.00 3,500.00

024447 นาง จริาพร  กลางประพนัธ์3 1,100.00 1,100.00

029783 นาง สุภาภรณ์  วงศข์อนแก่น4 4,600.00 4,600.00

044995 นาง ตุราภรณ์  ยนืยง5 7,950.00 7,950.00

047295 นาย อุดร  ไชยสุทธิ 56 18,400.00 18,400.00

047296 นาง สุดาวรรณ  เปลี�ยนวงศ์7 4,500.00 4,500.00

063365 นาย มงคล  ปกป้อง8 1,100.00 1,100.00

068676 นางสาว นิษฐา  วงศค์าํจนัทร์9 700.00 700.00

071749 นางสาว จริาวรรณ  พลเยี�ยม10 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 54,250.00 54,250.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490205 อบต.กกแดง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004967 นาง ดวงจนัทร ์ มลรีตัน์1 1,000.00 1,000.00

023595 นางสาว ขวญัใจ  ปทัทุม2 1,500.00 1,500.00

069944 นางสาว ภสัฑริา  กาญบุตร3 2,950.00 2,950.00

069945 นาง ภคมน  กลางประพนัธ์4 1,100.00 1,100.00

700725 นางสาว สริธิญัญ ์ กลา้หาญ5 17,368.49 17,368.49

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,918.49 23,918.49

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490206 อบต.นาอดุม จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072947 นางสาว ปรญิญาภรณ์  คาํมณี1 1,300.00 1,300.00

700383 *นาง อาทติยา  วนัคาํ2 32,150.81 4,510.76

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,450.81 5,810.76

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490207 อบต.โชคชยั จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026547 นาง ดอกไม ้ มุลเมอืง1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490208 ทต.ร่มเกล้า จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004982 นางสาว ไพรนิทร ์ ขาํคม1 1,100.00 1,100.00

004984 นาย ทวศีกัด ิ ปทัทุม2 5,550.00 5,550.00

036618 *นาย สุรวุฒ ิ ปรริมัย์3 7,385.75 3,653.18

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 14,035.75 10,303.18

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490301 ทต.ดอนตาลผาสกุ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036576 นางสาว แสงจนัทร ์ น้อยทรง1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 500.00 500.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490302 ทต.ดอนตาล จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023861 นาย วนิัย  บุทธจิกัร1 11,900.00 11,900.00

036624 นางสาว สุทธดิา  สุคาํภา2 9,400.00 9,400.00

055484 นาง จารุณี  สงิหสุต3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 22,800.00 22,800.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490303 อบต.โพธิE ไทร จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011774 นาย อรุณศกัดิ 5  อญัฤาชยั1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,000.00 1,000.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490304 อบต.ป่าไร่ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004973 นางสาว นิตยาภรณ์  รปูไข่1 25,000.00 25,000.00

038740 นางสาว พสัล ี สุนทรส2 1,100.00 1,100.00

059939 นาง สญัจร  แพงกลัยา3 500.00 500.00

072992 นางสาว รศัม ี วรวเิศษ4 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 27,500.00 27,500.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490305 อบต.เหล่าหมี จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025531 นาง ยุภา  ซาเสน1 1,900.00 1,900.00

047763 นาง วชัร ี วงชารี2 5,000.00 5,000.00

049963 นาง วรีะนุช  พลแรงฤทธิ 53 1,500.00 1,500.00

061757 นางสาว ปภาดา  ถ่อเงนิ4 5,050.00 5,050.00

063019 นางสาว เสาวนีย ์ ศรปีทุมภรณ์5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,050.00 14,050.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490306 อบต.บ้านบาก จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039912 *นางสาว นงนุช  บุญภมูิ1 160,512.26 160,512.26

040741 นางสาว จุฑามาศ  คาํแกว้2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 161,012.26 161,012.26

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490307 อบต.นาสะเมง็ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016413 นาง กุหลาบ  คนไว1 11,750.00 11,750.00

025610 นางสาว ณฐัธุรส  คนไว2 8,600.00 8,600.00

051814 นางสาว สุรยีพ์ร  คนไว3 7,650.00 7,650.00

066966 นางสาว สุธาดา  สกุลศรี4 7,350.00 7,350.00

068964 นาง ธณชัวรี ์ วงชารี5 6,650.00 6,650.00

068965 จ.ส.อ. วสนัต ์ ฐานะวนั6 1,100.00 1,100.00

069071 นาง อาภสัรา  วงศพ์า7 1,300.00 1,300.00

069072 นางสาว รตันา  คนไว8 3,150.00 3,150.00

069679 นาย ดศิกัดิ 5  สุภามาตย์9 1,500.00 1,500.00

701183 นาย เทยีนชยั  อสพิงษ์10 900.00 900.00

801432 นางสาว วนัเพญ็  คนไว11 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 50,450.00 50,450.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490401 ทต.ดงหลวง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032083 นาย ณฐาภพ  จติรภกัดี1 12,300.00 12,300.00

044625 *นาย นิสสรณ์  ทรงแสงฤทธิ 52 4,500.00 4,500.00

055362 นาง อนุลกัษณ์  กลางประพนัธ์3 153,618.84 8,097.11

056100 นาย วศิณุ  กลางประพนัธ์4 96,285.73 7,251.20

069648 นางสาว เพญ็ตระการ  วงคก์ะโซ่5 5,100.00 5,100.00

069938 นาย ธนาชยั  คาํมุงคุณ6 4,950.00 4,950.00

071086 นางสาว ดวงพร  คดิโสดา7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 277,454.57 42,898.31

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490402 อบต.หนองบวั จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023125 นางสาว อภญิญา  วงศศ์รชีา1 4,050.00 4,050.00

053546 นางสาว จริะภา  ภกัดแีกว้2 4,650.00 4,650.00

053547 จา่เอก อนุสรณ์  ประทุมลี3 3,150.00 3,150.00

056336 นาง สริกิาญจน์  ราชสุวรรณ4 7,650.00 7,650.00

067699 นาย สุทธชิยั  ไชยเพชร5 1,100.00 1,100.00

067727 นางสาว อรอุมา  ประทุมลี6 1,100.00 1,100.00

067729 นางสาว สวรนิทร ์ สาทอนราช7 1,500.00 1,500.00

072257 นางสาว ปิยะรตัน์  กณัหาโยธี8 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,900.00 23,900.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490404 ทต.หนองแคน จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016213 นาง นุศราณ์  บุทธจิกัร์1 5,150.00 5,150.00

034372 นางสาว วาสนา  คาํมุงคุณ2 8,750.00 8,750.00

045411 นางสาว ประกายทพิย ์ วงศต์าผาดาํรง3 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 16,000.00 16,000.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490405 อบต.ชะโนดน้อย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022252 นาย สุรยิงค ์ แสงเพช็ร1 8,274.26 7,989.41

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,274.26 7,989.41

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490406 อบต.พงัแดง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048422 วา่ที�ร.ต. รุง่นิรนัดร ์ สงิหท์อง1 1,250.00 1,250.00

056291 จ.ส.อ. เดชา  พรุิณสุนทร2 7,103.16 7,103.16

072651 นาย นิพนธ ์ แกว้ไพศาล3 500.00 500.00

072652 นางสาว ศรดีาบุตร  ยนืยง4 700.00 700.00

073098 นางสาว ภทัราวด ี เชื*อคาํฮด5 1,500.00 1,500.00

073106 นาง สุพนัเนตร  ชฎารส6 1,100.00 1,100.00

073179 นางสาว วไิลรตัน์  โซ่เมอืงแซะ7 1,500.00 1,500.00

073188 นางสาว อรญัหงคษ์า  มงคลเกตุ8 1,300.00 1,300.00

701013 นางสาว ฐติมิา  คาํมุงคุณ9 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   U  ราย 15,753.16 15,753.16

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490503 อบต.บ้านซ่ง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017817 นาง เรวด ี สงิหว์งษา1 2,600.00 2,600.00

027074 นางสาว เพญ็ศร ี บุสภา2 2,100.00 2,100.00

045965 นางสาว ศริวิรรณ  โคตรพนัธ์3 2,100.00 2,100.00

047294 นาง วลิาวลัย ์ โคตรพนัธ์4 1,100.00 1,100.00

071300 นาย อุทยั  แพงแสน5 500.00 500.00

701003 นางสาว ศศธิร  ปทัทุม6 12,766.70 12,766.70

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,166.70 21,166.70

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490506 อบต.คาํชะอี จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016471 นางสาว ฉววีรรณ  วรพนัธ์1 3,250.00 3,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,250.00 3,250.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490512 อบต.หนองเอี�ยน จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036635 นาง วรรณภา  บุญลอ้ม1 7,400.00 7,400.00

048994 นาง ธญัพร  เทพแกว้2 1,100.00 1,100.00

049043 นางสาว เพญ็พรรณ  ศรสีาพนัธ์3 1,500.00 1,500.00

070346 นาง พศิมยั  คล่องแคล่ว4 16,200.00 16,200.00

073385 นาย วทิยา  คล่องดี5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,700.00 26,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490515 อบต.บ้านค้อ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033762 นาย ศริพิรรณ  ศรสีรอ้ย1 500.00 500.00

042629 นาง กญินร ี สุวรรณประทปี2 1,100.00 1,100.00

063286 นาง กญัญาภทัร  คนหาญ3 3,800.00 3,800.00

072549 นาย ชาตร ี อาจหาญ4 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 6,300.00 6,300.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490518 อบต.บ้านเหล่า จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

061396 นาง คะนึงนิจ  อนึกแสนสทิธิ 51 800.00 800.00

069941 พ.จ.ต. นิมติแมน  สลางสงิห์2 10,000.00 10,000.00

072274 นางสาว สุพรรณี  ศรรีงั3 1,300.00 1,300.00

701109 นางสาว กรรณิกา  รอบคอบ4 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 14,600.00 14,600.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490521 อบต.โพนงาม จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016510 นาง เนตรชนก  คล่องดี1 750.00 750.00

057390 นาง อมรรตันา  กลางประพนัธ์2 8,650.00 8,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,400.00 9,400.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490524 อบต.เหล่าสร้างถ่อ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036634 *นาง ปุญญส์ุตา  มลูพรม1 157,765.37 5,889.06

045307 *นาย ประมาณ  คนขยนั2 44,599.30 4,221.80

046666 นางสาว แสงจนัทร ์ ดอกป่าน3 300.00 300.00

057391 นางสาว ภญิญดา  คนดี4 3,500.00 3,500.00

064773 ส.อ. อดศิกัดิ 5  สระแกว้5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 207,264.67 15,010.86

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490527 อบต.คาํบก จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024504 นาย บุญญวฒัน์  รตันวงค์1 7,050.00 7,050.00

036637 นาย สุทธริกัษ์  สลางสงิห์2 8,100.00 8,100.00

043114 นางสาว ฐานิตา  พนัธุโ์คก3 500.00 500.00

070405 นาย ศริโิรจน์  ศรหีาวงค์4 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 17,550.00 17,550.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490529 ทต.ภวูง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003516 นาย ธรีพงษ์  เพยีรภเูขา1 35,900.00 35,900.00

036623 นางสาว ปภสัชญา  สุคาํภา2 14,200.00 14,200.00

048311 นางสาว พรทพิย ์ อุน่ทา้ว3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 50,600.00 50,600.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490530 อบต.นํ#าเที�ยง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015839 นาง สุวนิดา  ขาํประไพ1 20,751.78 20,751.78

045306 นางสาว ธนัญญา  วงัโคตรแกว้2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,751.78 23,751.78

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490601 ทต.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034371 นาง เพญ็จติร  เมอืงโคตร1 18,431.69 18,431.69

036647 นาย พรศกัดิ 5  ทวโีคตร2 21,400.00 21,400.00

036649 นาย อทิธพิล  ถวลิการ3 7,950.00 7,950.00

041240 นาย ประวทิย ์ เสรมิศริิ4 1,000.00 1,000.00

043846 นางสาว นิฤมล  ณรงคศ์รี5 2,000.00 2,000.00

072187 นางสาว รชันี  จนัทรบ์วั6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 51,481.69 51,481.69

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490602 อบต.ป่งขามดงหมู จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034370 นาย ดนุภพ  เมอืงโคตร1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 500.00 500.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490603 อบต.บางทรายน้อย จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004039 นางสาว พยอม  กุลสุทธิ 51 6,850.00 6,850.00

005012 พ.จ.ต. อมรศกัดิ 5  เสนสุข2 20,050.00 20,050.00

029769 นาง กุหลาบ  คาํปาน3 17,600.00 17,600.00

029773 นาย ภราดร  มนัธุภา4 5,750.00 5,750.00

036648 นาย กติตพิงษ์  ทวโีคตร5 5,300.00 5,300.00

068452 นางสาว สายรุง้  พกุิล6 17,900.00 17,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 73,450.00 73,450.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490604 ทต.ชะโนด จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005008 *นาย ภพ  ชมภู่1 10,200.00 10,200.00

016433 นาย ทรงภพ  ชนรนิทร์2 5,600.00 5,600.00

016440 นาง ปณฐัธดิา  โสพา3 16,336.33 16,336.33

018118 นาย สุราช  จาํปา4 5,350.00 5,350.00

045304 นาย สมพงษ์  จนัทรโ์คตร5 500.00 500.00

055270 *นาง วไิลวรรณ  พนัโกฎิ 56 303,638.93 13,219.46

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 341,625.26 51,205.79

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490702 อบต.โนนยาง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005005 นาย อดริาช  อุทยั1 2,550.00 2,550.00

071445 นางสาว วนิิตา  ไชยบนั2 1,300.00 1,300.00

071446 นางสาว สาวติร ี สุรวทิย์3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 4,950.00 4,950.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490702 อบต.โนนยาง จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801051 นางสาว ปญัญา  คนหมั �น1 1,000.00 1,000.00

รวมชําระเอง  �  ราย 1,000.00 1,000.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490704 ทต.บ้านเป้า จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011879 นางสาว สายสุดา  ไตรยวงค์1 4,700.00 4,700.00

036140 นางสาว วรรเพญ็  รกับุญ2 3,500.00 3,500.00

036641 นาง สมพร  ไชยอุป3 3,850.00 3,850.00

036652 นาง กญัญณ์พชัญ ์ อาจวชิยั4 18,969.52 18,969.52

059005 นาง จารุวรรณ  แสงไกร5 17,900.00 17,900.00

072384 นาง ยุวพร  ไตรยวงค์6 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 51,919.52 51,919.52

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490705 อบต.หนองสงูใต้ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700086 นาย ธกร  ประเสรฐิการ1 7,800.00 7,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,800.00 7,800.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490707 ทต.นาโสก จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011783 นาย ทรงวทิย ์ แกว้ศรนีวม1 1,100.00 1,100.00

044996 นางสาว จุฑารตัน์  สุวรรณพนัธ์2 8,750.00 8,750.00

044998 นางสาว เพช็รไพรนิทร ์ ระดาชยั3 2,100.00 2,100.00

049543 นางสาว ประไพพศิ  นาโสก4 3,500.00 3,500.00

066836 นางสาว กนิษฐา  ขนัทะสาร5 1,100.00 1,100.00

070631 นาง ผาตริตัน์  สุพร6 8,950.00 8,950.00

072334 พ.จ.อ. ชูชพี  นรเแสน7 1,100.00 1,100.00

073530 นาย เชดิศกัดิ 5  ไชยโคตร8 1,300.00 1,300.00

700710 นางสาว พลอยปภสั  เมธพีฒันานันท์9 21,350.00 21,350.00

701534 นาง จนิตนา  ศรทีอง10 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 51,750.00 51,750.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490708 ทต.ผึ�งแดด จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004961 นาย สวาสดิ 5  แถลงศรี1 4,600.00 4,600.00

004963 นาย รกัษา  จนัทรสาขา2 5,750.00 5,750.00

048992 นางสาว สุภทัรา  ปทัทุม3 12,400.00 12,400.00

066471 นาง นิภาภรณ์  ดสิงิห์4 8,500.00 8,500.00

068450 นางสาว ขนิษฐา  อาจหาญ5 16,319.47 16,319.47

070270 นาง ชญัญาภคั  สุวรรณดี6 1,300.00 1,300.00

071811 นาง เลยีม  รตันวงค์7 1,300.00 1,300.00

072690 นาง สุนิษา  เทพศรหีา8 1,100.00 1,100.00

700993 นางสาว จุฑาทพิย ์ สริวิงคณ์ฐากุล9 2,050.00 2,050.00

700994 จ.อ. ชนะชยั  พลมั �น10 3,750.00 3,750.00

801808 นาง ปิยะดา  ไววอ่ง11 500.00 500.00

801809 นาย นราวุฒ ิ สุพร12 500.00 500.00

801810 นาย ฉัตรมงคล  ปรสิทิธิ 513 500.00 500.00

801851 นางสาว ธนัยธรณ์  สุพร14 500.00 500.00

801852 นาง จงกล  อคัฮาดศรี15 1,000.00 1,000.00

801853 นางสาว ฤหยัรตัน์  สุพร16 500.00 500.00

801854 นางสาว วนัด ี สุขรี�17 500.00 500.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490708 ทต.ผึ�งแดด จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801855 นาง ปิยะมาศ  เศรษฐนันท์18 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 61,569.47 61,569.47

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490709 ทต.คาํอาฮวน จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005013 นางสาว ชุตมิา  ผากา1 1,500.00 1,500.00

011782 นาง ไอลดา  คนเพยีร2 15,400.00 15,400.00

018002 นาย อุกฤษฎ์  ศรพีเิมอืง3 13,900.00 13,900.00

018003 นาย ทรงฤทธิ 5  ใจสุข4 1,000.00 1,000.00

018004 นาง รุจรีตัน์  ศรพีเิมอืง5 13,000.00 13,000.00

029772 นาง บุรนัตร ี จนัทรวมิล6 28,350.00 28,350.00

048362 นาง สุพรรษา  คนไว7 13,000.00 13,000.00

048508 นางสาว นิลุบล  เกษหอม8 500.00 500.00

070871 นางสาว รุจริา  ไศลบาท9 1,100.00 1,100.00

072315 นางสาว สุกญัญา  พลเทพ10 1,300.00 1,300.00

072429 นางสาว กาญจนารตัน์  วงษ์ศรทีา11 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 89,950.00 89,950.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('490710 ทต.ดงเยน็ จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072932 นางสาว ชลาลกัษณ์  ทองขนัธ์1 4,500.00 4,500.00

072983 นาย พงศร์พ ี ดดีวงพนัธ์2 2,700.00 2,700.00

072984 นางสาว บุษด ี ดดีวงพนัธ์3 4,500.00 4,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 11,700.00 11,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('495001 หน่วยงานอื�น จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004971 นาง อรวรรณ  พนูภญิโญศกัดิ 51 5,000.00 5,000.00

029788 *นาง อนงรกัษ์  พนัสวสัดิ 52 51,724.64 15,690.72

051628 *นาย วุฒไิกร  แกระหนั3 221,872.13 18,157.67

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 278,596.77 38,848.39

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา N�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��N� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
N.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��N�
ขอ้ N�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���U/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*


