
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510002 อบจ.ลาํพนู จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051964 นางสาว รุ่งอรุณ  ปกตจิติต์1 6,350.00 6,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,350.00 6,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510103 ทต.บ้านแป้น จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020280 นาง รตัน์ตยิา  พงษ์วทิยานุกฤต1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510106 ทต.เหมืองง่า จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006687 นาย นพรตัน์  จนีมชัยา1 500.00 500.00

006690 นาง วรรณวมิล  รมหริญั2 14,960.00 6,850.00

700552 นาง จนัทรจ์ริา  วงคส์ถาน3 13,400.00 5,426.73

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 28,860.00 12,776.73

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510109 ทต.ประตูป่า จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006689 นาย ศรวีรรณ  สภุา1 3,000.00 3,000.00

041248 *นาง ศริริตัน์  รยิะป่า2 234,308.84 19,102.89

059197 นาง ลดาวลัย ์ พมิพา3 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 242,308.84 27,102.89

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510111 ทต.ต้นธง จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055401 ว่าทรี.ต. สรรเสรญิ  ไชยยา1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510113 ทต.เหมืองจี จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008319 *นาย ณฐัวุฒ ิ หล่อธาน1 5,350.00 5,350.00

055363 *นางสาว เกษร  วงศม์ลู2 256,694.01 16,874.50

055643 *นาง ปทติตา  คนคล่อง3 198,348.70 8,829.52

060987 นางสาว ภาสนิี  เจรญิศกัดิ4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 461,392.71 32,054.02

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510114 ทต.ป่าสกั จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024305 นางสาว ดุจชญา  อว้นดี1 2,600.00 2,600.00

052748 นาง นันทธ์นิษฐ ์ อนิทนนท์2 2,000.00 2,000.00

052749 *นาง วรียิารศัม ิ คงเปียม3 2,300.00 2,300.00

052750 นางสาว อรณชัชา  ปารมสีา้ว4 1,000.00 1,000.00

052751 *นาง นงนภสั  ธนสัถวงศกร5 6,300.00 6,300.00

055128 นางสาว วรียิารศัม ิ เทพศกัดิ6 45,129.90 4,498.14



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510114 ทต.ป่าสกั จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055170 นางสาว ชนญัพทัธ ์ พงคบ์รูพาพธั7 5,400.00 5,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 64,729.90 24,098.14

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510115 ทต.เวียงยอง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047771 นาย สุเมธ ี เทพมณี1 1,500.00 1,500.00

047772 นาง ทบัทมิ  ภทัรอนนัตนพ2 500.00 500.00

055216 นาย เสนาะ  ถาวร3 12,900.00 7,640.00

055397 *นาย ชุวทั  สายเกษม4 300,322.92 15,943.73

700553 นาย สตัยา  มณีรตัน์5 5,550.00 5,550.00

700555 นางสาว ชยุตราพร  ใจคาํกาศ6 8,000.00 8,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 328,772.92 39,133.73

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510116 ทต.บ้านกลาง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016175 นาย ชดิพงศ ์ เสนะสทุธพินัธุ์1 14,750.00 14,750.00

016196 นาง วไลพร  ไชยมงคล2 4,700.00 4,700.00

052742 นาง สุรภ ี พนัธุด์อน3 500.00 500.00

052744 นางสาว สุลาวลัย ์ พงึทรพัย์4 500.00 500.00

052746 นาย สงัวาฬ  อนุชยั5 500.00 500.00

052747 นาง เพญ็นภา  ปราณีชยั6 500.00 500.00

055732 นาย นพดล  แกว้กาศ7 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510116 ทต.บ้านกลาง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700728 นางสาว แคทรยีา  ไชยมงคล8 2,050.00 2,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 24,000.00 24,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510119 อบต.หนองหนาม จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021027 *นางสาว จนิตนา  สมอุทยั1 128,289.66 15,069.51

021030 *นาง พมิพน์ารา  ภูวดลรุ่งเรอืง2 8,500.00 8,500.00

036772 *นางสาว พทิยาภรณ์  ดเีบอะ3 11,000.00 11,000.00

058513 นางสาว จารุณี  ราชจนิดา4 1,500.00 1,500.00

069730 นาย ณภทัร  ววินัชยั5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 150,389.66 37,169.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510121 ทต.ทากาศ จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012291 นาย จําเรญิ  ธญัญะ1 1,500.00 1,500.00

056757 นาง นันทน์ภสั  เจอกาศ2 53,331.45 5,833.30

056758 นางสาว วรนิทร  วงศฝั์น3 5,818.56 2,585.60

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 60,650.01 9,918.90

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510122 ทต.ทาสบเส้า จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053589 นางสาว จรวยพร  สารเรว็1 1,500.00 1,500.00

700125 นาย ทนงศกัด ิ ทานะกาญจน์2 1,800.00 1,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,300.00 3,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510127 ทต.ทาทุ่งหลวง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008563 นาย ยุทธนา  ปิงชยั1 1,500.00 1,500.00

058589 นาง วชริาภรณ์  หลา้กาศ2 500.00 500.00

065025 นางสาว วรชัยา  เมากาวนิ3 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,600.00 2,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510128 อบต.ทาแม่ลอบ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047769 นาง ณฐัชยา  ใจเตยี1 9,000.00 9,000.00

050636 นางสาว สุนทร ี พนัธเ์ดช2 1,000.00 1,000.00

054196 *นาง รจรนิทร ์ คาํแปง3 1,900.00 1,900.00

054197 นางสาว รุ่งอรุณ  สมบรูณ์โชค4 12,350.00 12,350.00

700426 นาง คุณญัญา  ฝันกาศ5 3,200.00 3,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 27,450.00 27,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510131 ทต.บ้านโฮ่ง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017981 *นาง กมลวรรณ  จนัทะรตัน์1 2,000.00 2,000.00

030915 นางสาว วชัราภรณ์  โกฏวตัิ2 2,300.00 2,300.00

043299 นางสาว วรลกัษณ์  สุรนิทร์3 1,900.00 1,900.00

049750 นาย จงรกัษ์  จายเขยีว4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,200.00 7,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510132 อบต.ป่าพลู จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000933 นาง ดารุณี  ใจพรม1 7,675.22 7,675.22

043855 นาย เจนณรงค ์ ไชยเดช2 4,250.00 4,250.00

045005 *นาย กติพิงษ์  ปินตาดง3 3,100.00 3,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,025.22 15,025.22

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510133 อบต.เหล่ายาว จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

064697 นาง ธญัวรชัน์  ตุย้ดง1 7,351.21 7,351.21

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,351.21 7,351.21

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510134 ทต.ศรีเตีย จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017980 นาง รุ่งนภา  เหมอืนฟู1 1,000.00 1,000.00

019949 นาย สุรศกัด ิ กระบวนแสง2 4,400.00 4,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,400.00 5,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510135 อบต.หนองปลาสะวาย จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053824 *นาย สมศกัด ิ คาํใจยา1 4,400.00 4,400.00

055564 นางสาว ประนอม  ใบโพธิ2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,400.00 6,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510138 ทต.แม่ตืน จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028122 นาย นพดล  สมพงษ์1 750.00 750.00

043304 นาง ปราณ ี สทิธยิะ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,850.00 1,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510141 อบต.นาทราย จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003150 นางสาว ปวนินา  สุยะวงค์1 7,950.00 7,950.00

034468 นางสาว นิตยา  ปินศรี2 4,850.00 4,850.00

036781 นางสาว กนกกาญจน์  มะลาง3 1,500.00 1,500.00

036786 นาย วรีะพงศ ์ วงคข์ตัยิ์4 500.00 500.00

038549 นางสาว ปัณณธร  มรีนิทร์5 1,500.00 1,500.00

043301 นาย จรีะวฒัน์  อะรยิะจอ้น6 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510141 อบต.นาทราย จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

043303 นางสาว นฤนนัท ์ เคลอืนแกว้7 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,800.00 18,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510142 ทต.ดงดาํ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000427 นางสาว มธุรณิี  เมอืงใจ1 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,600.00 2,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510143 ทต.ก้อ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047961 นางสาว โชตกิา  โปธาวนิ1 1,500.00 1,500.00

060307 นางสาว วภิาพร  ปัญญา2 1,000.00 1,000.00

064592 นางสาว ณฐัฑกิา  สุยะใหญ่3 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,100.00 3,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510144 อบต.แม่ลาน จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050994 *นาง สพุตัรา  ทองแสงธรรม1 4,500.00 4,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,500.00 4,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510145 ทต.ป่าไผ่ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045317 นาง เกษร  สอนสุภาพ1 2,000.00 2,000.00

050993 นาย สมมาตย ์ สงิหท์า2 7,400.00 7,400.00

065388 นางสาว นงลกัษณ์  จนัตบิ3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,500.00 10,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510146 ทต.ศรีวิชยั จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028124 นาง อรชร  สมพงษ์1 750.00 750.00

029236 นางสาว ดุจเดอืน  อุดสาสาร2 19,993.15 19,993.15

034811 นางสาว พรมิเพรา  วรรณพลิะ3 1,500.00 1,500.00

055334 นางสาว รชัณีย ์ กองแกว้4 7,000.00 7,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,243.15 29,243.15

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510147 อบต.ทุ่งหวัช้าง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021036 นาง พฒันา  กาญจนะ1 500.00 500.00

036789 นาย ภาณุมาศ  ยานะวนิ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510150 อบต.บ้านปวง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050990 *นางสาว ภสัสศ์า  ยาแปง1 3,300.00 3,300.00

050991 นางสาว ดวงเดอืน  อนิต๊ะขตัยิ์2 1,100.00 1,100.00

053100 นาย กติต ิ ธงสบิสอง3 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,600.00 8,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510151 อบต.ตะเคียนปม จ.ลาํพูน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042542 นาย ณฐัพล  คาํแปง1 1,250.00 1,250.00

053988 *นาย อานนท ์ เอยีมตาล2 1,000.00 1,000.00

060848 นาย สมาน  แสนปงผาบ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,750.00 2,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510157 ทต.แม่แรง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012548 นางสาว ผ่องพรรณ  มาตนับุญ1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510159 อบต.บ้านเรอืน จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049751 นาง นวพร  จายเขยีว1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510160 ทต.มะกอก จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019940 นาง อญัชนา  ใจจติ1 500.00 500.00

019944 นางสาว รุ่งทวิา  สทิธนินท์2 11,030.00 5,750.00

019947 นางสาว กาญจนา  วงศร์ตัน์3 1,000.00 1,000.00

025832 นางสาว ขวญัใจ  กนัธร4 500.00 500.00

025833 นาย วารนิทร ์ ใจธรรม5 4,100.00 4,100.00

036790 นาย พฒันชยั  ใจจติ6 500.00 500.00

036791 นาง สุรรีตัน์  มลูศรี7 2,900.00 2,900.00

036792 นางสาว พมิพล์ภสั  เทพขาว8 500.00 500.00

042636 นางสาว กมลทพิย ์ วงศยา9 500.00 500.00

055995 นาง อภณิหพ์ร  เสมอวงคต์บิ10 500.00 500.00

056876 นาย สุพจน์  จนัทรห์ลวง11 500.00 500.00

058311 นาย เสวตร ์ นนัติ12 1,000.00 1,000.00

063572 นาย เอกชยั  กนัธร13 3,200.00 3,200.00

065190 นางสาว วนัวสิาข ์ อนันตช์าญชยั14 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510160 ทต.มะกอก จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700741 นางสาว สุภาภรณ์  กรใหม่15 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,030.00 26,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510161 อบต.ท่าตุ้ม จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006680 นาย เทพนิมติร  แสนพรหม1 750.00 750.00

041242 *นาง รุ่งนภา  ใจยะสุ2 196,171.79 3,360.31

041244 นาย ประเสรฐิ  ยาวชิยั3 59,369.90 5,486.49

041247 *นาง สภุญิญา  ใหม่หลา้4 280,233.06 17,721.86

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 536,524.75 27,318.66

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510162 อบต.นําดิบ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055687 นาย ธเิบศ  อุดหลา้1 1,100.00 1,100.00

700556 นาย เจษฎา  ลาพงิค์2 4,250.00 4,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,350.00 5,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510163 อบต.นครเจดีย ์จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042635 นาย เมธวจัน์  รุจกิรณ์เสถยีร1 500.00 500.00

052057 นาย ยุทธนา  ฟองมลู2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510170 ทต.หนองล่อง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048539 นางสาว นิตยา  เนตรปัญญา1 500.00 500.00

048541 นางสาว อุบล  ตุย้ดง2 2,000.00 2,000.00

059794 นาย ศกัดดิา  ศริิ3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,000.00 4,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510401 อบต.เวียงกานต ์จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016250 *นางสาว ปทุมวด ี สทิธโิฮ่ง1 46,428.71 12,047.49

032123 *นาย กาํธร  คําเปีย2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 56,428.71 22,047.49

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510601 อบต.เวียงแก้ว จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

043860 นาง พรศร ี กองวงั1 500.00 500.00

050992 นาย พชิยั  อนิแกว้2 7,800.00 7,800.00

051265 นางสาว นงคราญ  เหลง็ไทย3 500.00 500.00

054911 นางสาว ขวญัสริ ิ นันต๊ะเปีย4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,300.00 9,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510702 ทต.มะเขือแจ้ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

046682 นาง วนิดา  พุกปลงั1 5,200.00 5,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,200.00 5,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510703 ทต.ท่าเชียงทอง จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700288 นางสาว นุชจริา  เจตะวนั1 3,950.00 3,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,950.00 3,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510801 ทต.ทากาศเหนือ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041241 นางสาว พทัธนนัท ์ อะถะกาศ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน กนัยายน 510802 ทต.ทาปลาดกุ จ.ลาํพนู:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051958 นาย บุญศลิป์  ตากาศ1 3,300.00 3,300.00

056554 *นางสาว กรรณิการ ์ เครอืฟู2 15,875.19 6,161.17

057597 นาย ปิยะ  กติกิุศล3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,675.19 9,961.17

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*


