
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600002 อบจ.นครสวรรค ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051819 นางสาว สาธนีิ  ผดุงชยัโชติ1 10,350.00 10,350.00

069129 นาย ชยัภคัฐ ์ มนัคงเศวตวงศ์2 10,000.00 10,000.00

069895 นาย ชยัศษิฎ์  พรวกุิลรตันา3 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 30,350.00 30,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600002 อบจ.นครสวรรค ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

802116 นาย ปรญิญา  พลึกึ1 1,100.00 1,100.00

รวมชําระเอง    ราย 1,100.00 1,100.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600101 ทน.นครสวรรค ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037922 *นาง สุทษิา  บุญเมน่1 5,850.00 4,786.80

052054 นาง มานี  สตัยธาํรงเธยีร2 10,000.00 10,000.00

064133 นางสาว ปิยวรรณ  พรหมโชติ3 20,000.00 20,000.00

069875 นางสาว กาญจนา  เพชรพจิติร4 900.00 900.00

072671 นาง อนิทริา  เกตุรตัน์5 2,100.00 2,100.00

072924 นาง บุษรา  ธรีะชพี6 1,500.00 1,500.00

072925 นาง บุตรศร ี ทองบาํรุง7 1,500.00 1,500.00

072926 นางสาว นิสารตัน์  พชันี8 1,300.00 1,300.00

072927 ส.อ. กติศิกัด ิ เหลาเกลยีง9 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 44,050.00 42,986.80

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600104 อบต.กลางแดด จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067321 นาง ภทัรกนัย ์ บญุคง1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600105 อบต.เกรียงไกร จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042207 นางสาว สฟ้ีา  บุญยะกําภะ1 50,921.10 6,435.51

047801 *นาย วชิยั  เศรษฐสถาพร2 256,006.06 18,471.69

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 306,927.16 24,907.20

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600106 อบต.แควใหญ่ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014200 นาง ธมลวรรณ  เทยีนทอง1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600107 อบต.ตะเคียนเลือน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031335 นาย สุชาต ิ ป้อมเงนิ1 0.00 0.00

031336 *นาย ณฐัวุฒ ิ รตันวรสุทธิ2 8,100.00 8,100.00

031339 นางสาว สวรส  วฒันาพบูิลยช์ยั3 7,800.00 7,800.00

049589 นางสาว ประภสัสร  สุปรดีี4 1,000.00 1,000.00

069853 นางสาว อารยี ์ แสงพวง5 700.00 700.00

073587 นางสาว ผจญ  ตติตปิานะ6 1,700.00 1,700.00

701480 นาย สุรยิา  ดษิภา7 7,200.00 1,845.54

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,500.00 21,145.54

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600108 อบต.นครสวรรคต์ก จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041314 *นาง รววีลัย ์ ไชยชติ1 122,490.91 10,047.21

055654 นางสาว วรรณภา  พานิชการ2 211,326.84 7,029.30

057865 นาย เสรมิศกัด ิ ไผเ่ทศ3 12,230.58 12,230.58

058892 *นาง ประนอม  กฤตยาอภนัินท์4 30,802.53 3,225.71

071032 นางสาว ปุณณ์ชสิา  ขุนมธุรส5 3,000.00 3,000.00

071997 นาย ธนกร  เทพทอง6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 380,550.86 36,232.80

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600111 อบต.บางม่วง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039788 นาย ปิยะพงษ์  ปลมืสุข1 500.00 500.00

061925 นาย สมบรูณ์  วารนิสุข2 10,300.00 10,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,800.00 10,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600114 อบต.พระนอน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004886 นางสาว ศศริกัษ์  อกัเยคม1 15,754.82 6,654.54

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,754.82 6,654.54

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600115 อบต.วดัไทรย ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016609 นาย วทิยา  จนัทรอ์ู่1 5,550.00 5,550.00

058935 นาง ปารษิา  อารยต่อพงศ์2 25,704.27 25,704.27

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,254.27 31,254.27

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600116 อบต.หนองกรด จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069885 นางสาว กนกอร  โสรตัน์1 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,300.00 1,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600118 อบต.หนองปลิง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069629 นาง วลิดัดา  บุญจนัดา1 2,500.00 2,500.00

069630 นาง ประไพ  ฉวทีอง2 1,100.00 1,100.00

069631 นาง ภรติา  นุทกจิ3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,700.00 4,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600119 อบต.บึงเสนาท จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071852 นางสาว ศริพิร  สอืพฒัธมิา1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600201 อบต.โกรกพระ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057414 นางสาว อญัชล ี เทยีนนาวา1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600203 ทต.บางประมุง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001179 นาย วชัรนิทร ์ เรอืงมาลยั1 1,000.00 1,000.00

067545 นาง ธดิารตัน์  สอืสุนทรานนท์2 10,000.00 10,000.00

067546 นาง กติตญิา  นินทะ3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,500.00 12,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600207 อบต.นากลาง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019724 นาย นพดล  คาํแกว้1 2,000.00 2,000.00

700806 นาย ทเนตร ์ แกว้เกตุมะณี2 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,900.00 3,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600208 อบต.ศาลาแดง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019529 นาง ลาวรรณ  โพธพินัธ์1 14,300.00 14,300.00

026013 นาย เสนีย ์ โคตะนารถ2 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,050.00 15,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600210 อบต.เนินศาลา จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057417 นาง จนัทรศัม ์ รตันากรโชตนิันท์1 180,112.79 8,810.49

057418 *นาง เกา้นภา  ไหลวารนิทร์2 92,957.16 8,025.46

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 273,069.95 16,835.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600302 ทต.ทบักฤช จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045317 นาง เกษร  สอนสุภาพ1 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,500.00 2,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600305 อบต.เกยไชย จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019532 นาย ชยัยนัต ์ กองอรรถ1 2,000.00 2,000.00

026331 นาย พเิชษฐ  อุทยัศรี2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,500.00 2,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600306 อบต.ท่าไม้ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000717 *นางสาว สุรางค ์ สใีส1 7,500.00 7,500.00

026445 นาง ณชัชารยี ์ บวัขาํ2 1,700.00 1,700.00

052293 นาย สุชาต ิ ไกรวริยิะ3 2,600.00 2,600.00

055517 นาย ปรเมษฐ ์ สงัขวรรณะ4 9,350.00 9,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,150.00 21,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600307 อบต.บางเคียน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053804 นาย เกษม  ฟักพนัธุ์1 10,659.43 10,659.43

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,659.43 10,659.43

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600308 อบต.หนองกระเจา จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067067 นางสาว นุชนลนิ  กลนิบวั1 4,450.00 4,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,450.00 4,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600310 อบต.โคกหม้อ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016167 นางสาว มานิตา  ยงัฉิม1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600312 อบต.ฆะมงั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012064 นาย วทิยา  ศกัดี1 6,450.00 6,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,450.00 6,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600405 อบต.ห้วยร่วม จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013837 นางสาว วราภสัร ์ ลอยขจร1 5,370.68 4,622.97

013850 นาย สมศกัด ิ คุม้ครอบ2 900.00 900.00

020835 นางสาว ณฐันันท ์ ยอดนิโรจน์3 6,950.00 6,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,220.68 12,472.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600406 อบต.ห้วยถวัใต้ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039161 นาย สมเกยีรต ิ ศรสีงคราม1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600409 อบต.ทุ่งทอง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023547 นางสาว แสงจนัทร ์ ดอกมว่ง1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600410 อบต.วงับ่อ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052560 นางสาว ศุภลกัษณ์  ปินนาง1 7,450.00 7,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,450.00 7,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600501 ทต.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017633 นางสาว เกศรินิทร ์ พดัทอง1 500.00 500.00

047784 นาย พชระ  วราโภค2 5,000.00 5,000.00

067206 นางสาว กาญจนา  ฟักกลนิ3 2,000.00 2,000.00

067207 นาย เจษฎา  ชมภนุูช4 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,500.00 9,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600503 อบต.บางตาหงาย จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026419 นาย อํานาจ  ไหววจิติร1 70,500.00 14,811.11

048887 นาง ศุภณฏัฐ ์ ชาญเชาวว์รรธน์2 4,753.40 4,753.40

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 75,253.40 19,564.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600506 ทต.บ้านแดน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036953 นาง จรีพนัธ ์ ประสาทกสกิรณ์1 27,000.00 27,000.00

036954 *นางสาว จนัทราภรณ์  จนับวัลา2 36,696.07 11,084.28

040180 นาย พลพบ  เพชรนิล3 6,700.00 6,700.00

050584 นาง สุวรรณี  พรมศลิา4 500.00 500.00

050587 นาย พนัธุศ์กัด ิ พนัธุส์งิห์5 3,003.29 3,003.29

056643 นาย จเร  สารสงิห์6 600.00 600.00

701471 นาง อนงค ์ สนเผอืก7 5,100.00 5,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 79,599.36 53,987.57

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600507 อบต.บางแก้ว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024784 นางสาว จรีะนันท ์ ทรพัยพ์งึ1 500.00 500.00

024785 นางสาว วาสนา  มนัเหมอืนป้อม2 500.00 500.00

034469 นาง พรพรรณ  จนัทนะ3 500.00 500.00

034470 *นางสาว ผุสรตัน์  นิพนธ์4 3,800.00 3,800.00

065221 นางสาว วนัวสิา  อมิจติร5 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,200.00 7,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600508 อบต.ตาขีด จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700803 นางสาว ยุพา  สุขตระกูล1 12,357.67 12,357.67

700804 นาง สุภาภรณ์  จาํปีเจรญิสุข2 14,950.00 14,950.00

700805 นาย ธเนตร ์ จริสุภากุล3 15,650.00 15,650.00

701127 นาง ปราณ ี สามารถ4 2,200.00 2,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 45,157.67 45,157.67

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600509 อบต.ตาสงั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039168 นางสาว รฐัพร  เหล่ากสกิาร1 500.00 500.00

065283 นาย ศศศิวิกจิจ ์ มยุรา2 1,300.00 1,300.00

065284 นาย กจิจาธนณฏัฐ ์ สนใจ3 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,100.00 3,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600511 อบต.หนองกรด จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009093 *นาง เตอืนจติ  ขวญัตา1 6,100.00 6,100.00

048584 นางสาว มยุร ี แกว้จนัทร์2 500.00 500.00

051934 *นาง เมธาพร  กนัธี3 3,600.00 3,600.00

052306 *นาง อรา่ม  ทาํบุญยงิ4 2,500.00 2,500.00

056420 นางสาว จติกิานต ์ ทองมี5 71,841.03 5,927.04

069475 นางสาว สวลกัษณ์  พรมออ่น6 17,050.00 17,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 101,591.03 35,677.04

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600512 อบต.หนองตางู จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005617 นาย ทศพล  มนัเขตกรณ์1 1,500.00 1,500.00

701571 นาย ชชัชวีนิ  สสีอน2 6,400.00 6,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,900.00 7,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600514 อบต.เจริญผล จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006530 *นางสาว นิธกิานต ์ บางเหลอืง1 2,200.00 2,200.00

024786 นาย ธรีศกัด ิ มเีผา่2 750.00 750.00

025913 *นางสาว สุมณทรา  โภชน์ธญัการ3 2,200.00 2,200.00

054282 นางสาว ณฎัฐกานต ์ ศรจีนัทร์4 2,800.00 2,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,950.00 7,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600603 ทต.เก้าเลียว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052610 *นางสาว อญัชล ี พวงสมบตัิ1 2,450.00 2,450.00

052615 นาง มาลา  สุขใจ2 500.00 500.00

055347 นาง สุวภทัร  ศรหีะพล3 500.00 500.00

055516 *นางสาว นันทณ์ภสั  เพญ็วจิติร4 3,130.76 2,611.95

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,580.76 6,061.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600701 อบต.ตาคลี จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034471 นางสาว อรพรรณ  มนัพรม1 4,450.00 4,450.00

034472 นาง นพรตัน์  กําเนิดบง2 6,000.00 6,000.00

034473 *นางสาว สายชล  ต่ายจวิ3 2,450.00 2,450.00

047791 *นาย ชยัรตัน์  อ่อนคลา้ย4 184,529.19 17,319.48

050045 จ.อ. อานนท ์ ดษิฐหร่าย5 25,800.00 25,800.00

055485 นาย พนัธก์ฤษณ์  จนัทรกัษา6 5,950.00 5,950.00

071685 นางสาว เบญจวรรณ  มนัพรม7 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 230,079.19 62,869.48

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600702 ทม.ตาคลี จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052216 นางสาว เปรมใจ  มากพงษ์1 23,429.15 23,429.15

065032 นาง อมรรตัน์  ปานอนิทร์2 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 24,329.15 24,329.15

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600703 ทต.ช่องแค จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034865 *นาง พทัธธ์รีา  ศริโิพธคิา1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600704 อบต.ช่องแค จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009310 นาย ศราวุฒ ิ แกว้บุญนํา1 2,900.00 2,900.00

067224 นางสาว สุกญัญา  เผอืกแผว้2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,900.00 12,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600705 อบต.จนัเสน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042265 นาย ฐนวฒัน์  โชตวิริฐันันทกุล1 3,650.00 3,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,650.00 3,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600706 อบต.ห้วยหอม จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028315 นาย เกรยีงกนก  ศรบีรรเทา1 1,900.00 1,900.00

028317 นาย วชิยั  เทศโป๋2 11,983.89 11,983.89

045981 นางสาว เดอืนเพญ็  รบับุญ3 1,100.00 1,100.00

055904 นางสาว วชัร ี สุวรรณโบสด4 7,050.00 7,050.00

066047 นางสาว ศริธิร  ลดากรณ์5 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 22,833.89 22,833.89

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600708 อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040433 นางสาว สมใจ  แซ่ปึง1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600710 อบต.สร้อยทอง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054541 นาย บุญเลศิ  ฉําวเิศษ1 6,800.00 6,800.00

054542 นาย จกัรพนัธ ์ สุนทราจารย์2 1,500.00 1,500.00

059737 นางสาว ดวงใจ  จาํปาทพิย์3 5,000.00 5,000.00

073532 นางสาว เยาวนุช  เผอืกหอม4 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,200.00 15,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600711 อบต.ลาดทิพรส จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047799 *นาง บุญเลยีง  แกว้บุญ1 11,458.79 8,177.24

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,458.79 8,177.24

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600712 อบต.พรหมนิมิต จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016799 นาง ชุตมิา  อาจแกว้1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600804 อบต.หวัถนน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012060 *จ.ส.อ. กฤษฏา  พลชํานาญ1 10,450.00 10,450.00

028363 นางสาว จนิตนา  สงัขต์ะคุ2 2,000.00 2,000.00

039176 นาง นุชจรนิทร ์ ววิฒันไพศาล3 25,554.29 25,554.29

067563 นางสาว ศวิาการ  พุม่เจรญิ4 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 40,104.29 40,104.29

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600805 อบต.สายลาํโพง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

018246 นางสาว วไิล  เมอืงสุวรรณ์1 500.00 500.00

037278 นาย ศริพิฒันา  สุขเสรมิ2 62,160.63 16,566.20

066048 นางสาว จรีะวฒัน์  สงิหว์งศ์3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 64,160.63 18,566.20

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600809 อบต.วงัใหญ่ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

073007 จ.อ. ชยัวฒัน์  ศรนุีช1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600811 อบต.หนองหลวง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057860 นาย อํานาจ  แกว้มา1 500.00 500.00

073783 นางสาว สุนิตยษ์า  เพช็รอยู่2 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,400.00 2,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600902 อบต.สาํโรงชยั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042201 นาง จติรสนีิ  เฉลมิชเนนทร์1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600903 อบต.วงันําลดั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042251 นางสาว อารรีตัน์  สายทอง1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600904 อบต.ตะคร้อ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024721 นาย มนตร ี ใจตรงกลา้1 6,250.00 6,250.00

044230 จ.อ. พษิณุ  นันทะเวช2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,250.00 7,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 600906 อบต.วงัข่อย จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

061512 นาย กฤษณะ  ดาํสนิท1 5,450.00 5,450.00

070706 นาง รตัตยิา  ตาเวยีน2 8,450.00 8,450.00

073793 นาย สุธานนท ์ ถนิสริพิฒันกจิ3 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,000.00 16,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601002 ทต.ท่านําอ้อยม่วงหกั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050585 นาย ดาํเกงิ  บุญลอย1 5,150.00 5,150.00

070122 นางสาว จนัทมิา  แสงมณี2 2,650.00 2,650.00

070123 นาง รตันาพร  พรมแตง3 6,000.00 6,000.00

070124 นางสาว สุขสวรรค ์ บุญเอยีม4 5,000.00 5,000.00

071443 นางสาว พรชนก  เสง็สุข5 5,000.00 5,000.00

071684 นางสาว สริพิร  ขาํกรํา6 1,900.00 1,900.00

071769 นาย วมิล  บุญงาม7 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 28,700.00 28,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601003 อบต.พยหุะ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008373 นาย สมชาย  ภาระอุปมาเจรญิ1 1,100.00 1,100.00

019528 นาย กฤษณพงศ ์ โพธศิรี2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,200.00 2,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601005 อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014766 *นางสาว นันทธ์ภสั  มากรุง1 95,342.20 12,741.05

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 95,342.20 12,741.05

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601007 อบต.ยางขาว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

062883 ว่าทรี.ต.หญงิ มยุร ี กลา้กสกิารณ์1 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 600.00 600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601008 อบต.ย่านมทัรี จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008856 *นาง ปิยฉัตร  กลําฉํา1 339,306.47 18,419.44

015443 นาย ฉัตรชยั  ทาโยธี2 2,500.00 2,500.00

057416 *นางสาว กานตว์รทัย ์ โพธอิ่อง3 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 346,556.47 25,669.44

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601009 อบต.เขาทอง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

043101 นาง ทศันียา  จนัทรป์ลงั1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,000.00 3,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601012 อบต.เขากะลา จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013722 นาง พรประภา  แก่นเขยีว1 14,958.25 14,958.25

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,958.25 14,958.25

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601013 อบต.สระทะเล จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031743 นางสาว ทศันียา  แกว้มว่ง1 3,050.00 3,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,050.00 3,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601101 อบต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065717 นาย ตะวนั  เศรษฐนานนท์1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 800.00 800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601102 ทต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037920 นางสาว สริอิร  สุรภกัดี1 2,000.00 2,000.00

071145 นาย เดชมงคล  เดมิพยอม2 1,500.00 1,500.00

071148 นางสาว นันทยิา  อนิทยิา3 1,300.00 1,300.00

071169 นาย สุรศกัด ิ ทองอน้4 8,369.39 8,369.39

072548 นางสาว พชัรา  ประสทิธกิสกิรรม5 6,800.00 6,800.00

072692 นางสาว กติตกิา  วงเพช็ร์6 700.00 700.00

074681 นาย จกัรกฤษณ์  สมสวย7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,369.39 21,369.39

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601103 อบต.ห้วยนําหอม จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038738 นาง จริาภรณ์  จนัเหลอืง1 1,100.00 1,100.00

701359 นาย พงคศ์กัด ิ ใจแสน2 4,550.00 4,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,650.00 5,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601105 อบต.วงัเมือง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072610 นางสาว จรีณา  ปานคง1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601109 อบต.หนองนมววั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004873 *นางสาว กณัณกิา  อาชวีะ1 161,413.72 17,275.52

022277 นาง รตัตมิา  ตรสีตัย์2 541,359.43 37,683.20

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 702,773.15 54,958.72

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601110 อบต.บ้านไร่ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021208 *นาย อนันตชยั  เรอืงฉาย1 66,073.21 66,073.21

021221 *นางสาว นิวารนิ  พูลเขตกจิ2 139,974.18 139,974.18

026441 นาง ภณัฑริา  เฉลมิพนัธ์3 500.00 500.00

074691 นางสาว ดารนิ  ฤทธดิง4 500.00 500.00

700102 นาง นิภา  แสงศริิ5 13,545.01 13,545.01

701321 นาง อจัฉรา  พรมอุทยั6 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 225,592.40 225,592.40

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601112 อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701241 นาง วไิลวรรณ์  ระฆงั1 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,700.00 1,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601113 อบต.สระแก้ว จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070287 นาย นเรศ  ศริบิรรณ์1 10,750.00 10,750.00

070293 นางสาว วาสนีิ  เพญ็ศรี2 6,047.95 6,047.95

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,797.95 16,797.95

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601114 ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015065 นางสาว สุวล ี นิลาพนัธ์1 5,750.00 5,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,750.00 5,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601201 อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

059281 นาย ทนงศกัด ิ จนัทรต์า1 5,550.00 5,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,550.00 5,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601203 อบต.ลาํพยนต ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

044676 นางสาว รตักิาญจน์  ศรสีทิธิ1 10,000.00 10,000.00

063294 นาย จริะเดช  สอืพฒัธมิา2 1,100.00 1,100.00

801307 นาง รชัชา  สอนทอง3 3,000.00 3,000.00

801308 นาง ไพลนิ  สุดใจ4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,600.00 14,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601204 อบต.สขุสาํราญ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036958 นางสาว ฐติวิรดา  วนัที1 11,304.29 11,304.29

052234 นาง พมิพร์ฉัตร  น้อยเจรญิ2 13,350.00 13,350.00

052490 นางสาว จรีาวรรณ  บุญยงิ3 1,300.00 1,300.00

801904 นางสาว จรินันท ์ ดาคาํ4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,454.29 26,454.29

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601205 อบต.หนองพิกลุ จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004878 นาย อทิธพิล  เอยีมโหมด1 750.00 750.00

021228 นาง จุฑารตัน์  จวิมา2 13,525.03 13,525.03

070722 นางสาว รตันา  หมนืโอวาท3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,775.03 14,775.03

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601206 อบต.พนุกยงู จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

058421 นางสาว สาธนีิ  สอนจติร1 500.00 500.00

066786 นางสาว ศศพิร  ผวิพรรณ2 800.00 800.00

700326 นาย อํานาจ  แกว้สอาด3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,800.00 2,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601207 ทต.อดุมธญัญา จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037281 นางสาว กนกอร  จมูี1 15,188.02 15,188.02

039174 นาย สุภทัรชยั  ชํานิถริวาณิชย์2 2,000.00 2,000.00

042652 นางสาว นิตยา  โพธพิพิกัษ์3 5,000.00 5,000.00

067171 นาง ฉัตรกมล  นวมจติต์4 7,500.00 7,500.00

067351 นาย พฒันา  แสงจนัทร์5 800.00 800.00

068094 ว่าทรี.ต.หญงิ สุกญัญา  ทองงา6 1,700.00 1,700.00

072911 นางสาว ธญัรศัม ์ สริวิฒัน์วโรชา7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 33,288.02 33,288.02

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601208 อบต.เขาชายธง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025931 นาง จรีะพา  มบุีญอนันต์1 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 750.00 750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601304 อบต.วงัซ่าน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072093 นางสาว ฐนิชา  สระดษิฐ์1 6,500.00 6,500.00

072216 นางสาว ธารธารนิ  กําเนิดเกดิ2 5,350.00 5,350.00

072217 นางสาว อภชิญา  ไชยนวล3 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,550.00 12,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601305 อบต.เขาชนกนั จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022281 *นาย จริะวทิย ์ กติตวิฒัน์พร1 168,487.51 8,986.18

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 168,487.51 8,986.18

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601401 อบต.แม่เปิน จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070173 ว่าทรี.ต. รงัสรรค ์ ณ น่าน1 11,800.00 11,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,800.00 11,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601501 อบต.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066754 นาง วยิะดา  พานิกร1 9,437.50 9,437.50

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,437.50 9,437.50

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 601502 อบต.ปางสวรรค ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048596 *นางสาว ศลิาภรณ์  รกัเกตุกจิ1 27,260.40 3,832.82

065352 นางสาว อจัฉรา  สกุลวา2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 28,760.40 5,332.82

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 605001 หน่วยงานอืน จ.นครสวรรค ์จ.นครสวรรค์:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029836 *นาย บรรลอืศกัด ิ ทองน้อย1 35,108.82 22,627.57

030312 *นาง ชญาชชั  บุญประดษิฐ์2 276,400.16 18,963.70

044228 *นางสาว ภทัรศ์ญิาฏาข ์ หว่างสกุล3 209,070.00 17,147.29

069107 นางสาว สุพตัรา  พนัธุพุ์ม่4 2,950.00 2,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 523,528.98 61,688.56

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*


