
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610002 อบจ.อทุยัธานี จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048888 *นาง อนญัญา  ยมิเจรญิ1 117,465.22 7,665.43

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 117,465.22 7,665.43

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610101 ทม.อทุยัธานี จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040178 *นางสาว เสาวณีย ์ พนัธส์งิห์1 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,400.00 2,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610103 อบต.นําซึม จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012365 นางสาว ศริดา  อนิทรป์ระสทิธิ1 1,000.00 1,000.00

028322 นาง ปิยะนาถ  เผอืกจนี2 500.00 500.00

042195 นาย ชยัธวชั  ดาวลอย3 4,650.00 4,650.00

045428 นางสาว ราตร ี เจรญิยศ4 4,500.00 4,500.00

051560 *นางสาว ชมพูนุช  จงเขตจติร์5 4,000.00 4,000.00

069887 นางสาว ศศชิา  นิลภูมิ6 4,650.00 4,650.00

070745 นางสาว หนึงฤทยั  พนัธเ์ขยีว7 1,100.00 1,100.00

700878 นาย ศตคุณ  กรเอยีม8 3,100.00 3,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610103 อบต.นําซึม จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700889 นาง ชญามณี  แกว้เทศ9 4,900.00 4,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 28,400.00 28,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610105 อบต.ดอนขวาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016074 นาง สุภรณ์  คงไทย1 3,000.00 3,000.00

016079 นาย ประสงค ์ แยม้สุข2 1,000.00 1,000.00

028332 นาย สมศกัด ิ บุญเพยีร3 2,000.00 2,000.00

028334 *นาง อรอรสิา  เมอืงอํา4 73,599.28 7,646.86

067415 นาง แกว้ตา  ปินทอง5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 80,699.28 14,746.86

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610106 ทต.หาดทนง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033201 นางสาว เสาวนีย ์ ม่วงสขุ1 16,200.00 16,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,200.00 16,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610107 อบต.เกาะเทโพ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009676 *นาย มานิตย ์ การกัษ์1 165,685.47 8,678.06

016090 นาย จติต ิ ดา่นอุดมโชติ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 166,185.47 9,178.06

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610108 อบต.ท่าซุง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045320 นาง อุ่นเรอืน  มงิสาํแดง1 500.00 500.00

067539 นาย กาํจดั  พุทธขาว2 6,750.00 6,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,250.00 7,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610109 อบต.หนองแก จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016070 *นาย ศราวุฒ ิ จนัทรตันันท์1 4,200.00 4,200.00

028333 *นาง อมรรตัน์  นามบุรี2 5,050.00 5,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,250.00 9,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610112 อบต.หนองไผ่แบน จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015981 นาย สกนธ ์ คเชนทรพรรค1 2,000.00 2,000.00

016008 นาง รกัชนก  สภุาการณ์2 1,000.00 1,000.00

016014 นาง วนัเพญ็  ใหม่จนัทรด์ี3 5,000.00 5,000.00

016017 นาย ปกรณ์  เกษทรพัย์4 1,100.00 1,100.00

061005 นางสาว ธรีาพร  จนิตนาภา5 15,950.00 15,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,050.00 25,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610115 อบต.เนินแจง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700280 นาย กติศิกัด ิ จริกติศิกัดิ1 6,550.00 6,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,550.00 6,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610202 ทต.ตลุกดู่ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068292 นาย สนัต ิ สุเพง็คํา1 14,352.76 14,352.76

069778 นางสาว พฒัน์สรณ์  วสิทุธว์ชัรกุล2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,352.76 17,352.76

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610203 ทต.ทพัทนั จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065798 นาย ฤทธริงค ์ นินทะ1 8,000.00 8,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,000.00 8,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610207 อบต.โคกหม้อ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016222 นาง อนงคภ์ทัร ์ แมน้พยคัฆ์1 8,900.00 8,900.00

042235 นาง สมจติต ์ คชฤทธิ2 2,700.00 2,700.00

048585 นาง จรีะภา  แคลว้โยธา3 500.00 500.00

050926 นาย ปวฒัน์  เสวกพยคัฆ์4 1,500.00 1,500.00

050927 นาย ทนงศกัด ิ ปันแตง5 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,600.00 14,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610208 อบต.หนองยายดา จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008448 นางสาว พรประธาน  เดมิสนัเทยีะ1 1,100.00 1,100.00

016305 นางสาว นิลาวลัย ์ พทิกัษ์ธาํรง2 12,100.00 10,756.00

701254 นาย สุธรี ์ ฤทธบิุญ3 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,200.00 12,856.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610209 อบต.หนองกลางดง จ.อุทยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016111 นาย ปรชีา  เสง็หะพนัธ์1 5,000.00 5,000.00

016126 นาง วาสนา  อุดมสารี2 500.00 500.00

041709 นาย ชาตร ี แรกดาํเนินกจิ3 5,800.00 5,800.00

070428 นาง นงลกัษณ์  เยน็มนัส4 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,600.00 12,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610210 อบต.หนองกระทุ่ม จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068630 ส.ต.ต. สรุศกัด ิ ภกัดี1 5,950.00 5,950.00

700536 นาย รุ่งเรอืง  เกตุเมอืง2 8,750.00 8,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,700.00 14,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610303 อบต.หนองหลวง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069885 นางสาว กนกอร  โสรตัน์1 1,300.00 1,300.00

070430 นางสาว ทนัตา  เอกอฐิสนีิ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,400.00 2,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610304 ทต.พลวงสองนาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017761 นางสาว พสิชา  มรรยาทอ่อน1 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 750.00 750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610305 อบต.ไผเ่ขียว จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000672 นางสาว วมิลศริ ิ มูลเดช1 2,100.00 2,100.00

069531 นาง ถรินนัท ์ สพุรรณคาํ2 1,500.00 1,500.00

069890 นางสาว จนัทรแ์รม  บวัสาํลี3 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,900.00 4,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610306 อบต.บ่อยาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042210 นาง สุภาวด ี บุตรราช1 120,337.68 6,246.78

065614 นาง อารรีตัน์  พรมชาติ2 1,500.00 1,500.00

066353 นางสาว นิตยา  ผวิเขยีว3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 122,637.68 8,546.78

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610401 อบต.หนองฉาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041708 นาง มณฑาทพิย ์ ธะนะแสง1 8,850.00 8,850.00

064875 นาย สมบตั ิ ชดัเจน2 11,000.00 11,000.00

065385 นาง กจิจา  แม่นศร3 6,050.00 6,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,900.00 25,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610402 ทต.เขาบางแกรก จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701255 นาง นําผงึ  ครุธพนัธ์1 4,150.00 4,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,150.00 4,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610404 อบต.หนองยาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016051 นาง พรุิญพร  ประชุมทรพัย์1 22,600.00 22,600.00

700881 นางสาว ปภนิดา  ปิยะศรี2 4,450.00 4,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 27,050.00 27,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610406 อบต.หนองสรวง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016197 นาง เรณู  สวุรรณ์1 5,000.00 5,000.00

045322 *นาย นท ี โทนทอง2 98,374.50 15,724.75

064440 นางสาว บุศบง  พูลเทยีน3 7,000.00 7,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 110,374.50 27,724.75

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610408 อบต.อทุยัเก่า จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031253 *นาย พเิชต  บุตรดี1 7,450.00 7,450.00

041315 *นางสาว กูลภร  เป้ทรพัย์2 4,000.00 4,000.00

041706 นาย สญัญา  ฟักเขยีว3 10,000.00 10,000.00

044649 นางสาว ทพิวรรณ์  พละทรพัย์4 90,781.46 6,495.21

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 112,231.46 27,945.21

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610409 อบต.ทุ่งโพ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020003 ว่าทรี.ต. ทนิกร  อยู่สงิห์1 500.00 500.00

041710 นาง รชันก  โพธวิงั2 5,250.00 5,250.00

041711 นางสาว สมพศิ  อนิเลก็3 500.00 500.00

700899 นาย ภคพล  น้อยแสง4 6,000.00 6,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,250.00 12,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610410 อบต.ทุ่งพง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025918 นางสาว วชญิารตัน์  สวุรรณเศรษฐ์1 1,100.00 1,100.00

025921 นาง ยุพนิ  แสงแกว้2 900.00 900.00

042219 *นางสาว ภารดิา  จงเกษกรณ์3 9,167.19 5,737.59

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,167.19 7,737.59

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610412 อบต.เขากวางทอง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020319 นางสาว นวพร  บาํรุงกลาง1 0.00 0.00

042209 *นางสาว อญัญมณี  ทศหลา้2 5,950.00 5,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,950.00 5,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610501 อบต.หนองขาหย่าง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053788 *นางสาว ฐณิชชา  โนวชิยั1 2,850.00 2,850.00

070319 นางสาว ภณัณพชัร ์ ปาระสตูร2 1,100.00 1,100.00

070647 นาง ธนัยาภรณ์  จตุรโยธนิ3 1,500.00 1,500.00

070648 นาง สุธนินัท ์ ประกอบธญัญะศริิ4 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,950.00 6,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610503 อบต.หนองไผ่ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042256 นางสาว ศชิดา  พฒันศริิ1 10,750.00 10,750.00

054578 นาย ประเสรฐิ  เทยีนลาํ2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,750.00 12,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610507 อบต.ท่าโพ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053594 นางสาว ศศกิร  ไพมุย้1 1,500.00 1,500.00

070129 นางสาว ณฐันนท ์ วตัตะ2 1,500.00 1,500.00

070563 นางสาว นรพีฒัท ์ อมัพรดษิฐ์3 1,100.00 1,100.00

701235 นางสาว พมิพน์ภา  แกลว้เชงิคา้4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,800.00 4,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610510 อบต.ดงขวาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045983 นางสาว เพญ็ประภา  เทพเทยีน1 500.00 500.00

050211 นาง จริาพร  บวัสาย2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,500.00 3,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610601 อบต.บ้านไร ่จ.อุทยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025930 นางสาว สุธารตัน์  ลอืทุกขส์นิ1 1,000.00 1,000.00

070626 นางสาว ศรสีดุา  หงษ์คาํ2 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,900.00 2,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610602 ทต.บ้านไร ่จ.อุทยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042233 นาย สมหมาย  พรตระกลูพพิฒัน์1 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 750.00 750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610603 ทต.เมืองการุง้ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016058 นางสาว รดา  กลนิอุทยั1 373,813.52 12,912.20

060519 นาง นําฝน  กนัทศัน์2 900.00 900.00

068375 นาย อศัวเดช  กระจวิ3 600.00 600.00

068426 นาง ประกายเนตร  อนิสว่าง4 5,550.00 5,550.00

068427 นางสาว สุภศิา  อู่สนิ5 1,100.00 1,100.00

068428 นางสาว รตันา  ยสีุ่น6 1,100.00 1,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610603 ทต.เมืองการุง้ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801403 นาง ปัทมา  โพธพิงษ์7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 383,563.52 22,662.20

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610604 อบต.ทพัหลวง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017578 นางสาว รววิรรณ  แดงสงิห์1 1,000.00 1,000.00

063836 นาย ประสงค ์ สวุรรณ์2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,100.00 2,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610605 อบต.ห้วยแห้ง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025929 นาง พชัร ี ธญัญเจรญิ1 5,000.00 5,000.00

056671 ว่าทรี.ต. ธนัญชยั  รุ่งสว่าง2 10,950.00 10,950.00

059765 นางสาว วรารตัน์  หลาํรวิ3 13,200.00 13,200.00

059766 นางสาว ขวญัใจ  พมิพขนัธ์4 13,300.00 13,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 42,450.00 42,450.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610606 อบต.คอกควาย จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025933 นางสาว บุษกร  เทยีนนา1 1,100.00 1,100.00

047019 นางสาว สุภาพ  ยนืยง2 800.00 800.00

063764 นาง ณฐัรุจา  ดเีฉย3 600.00 600.00

065031 นางสาว จงถนอม  วนาราช4 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,100.00 3,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610607 อบต.วงัหิน จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051559 *นาย สทิธนินัท  ธรรมสถติย์1 219,110.24 15,554.55

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 219,110.24 15,554.55

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610608 อบต.เมืองการุง้ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025928 *นางสาว กรุณา  แกว้ธญักจิ1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,000.00 3,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610610 อบต.หนองจอก จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021217 นางสาว ลําใย  มะนาวหวาน1 500.00 500.00

061695 นาย พนม  แสนหาญ2 9,150.00 9,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,650.00 9,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610615 อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026362 *นาง รชัวรรณ  คุม้ศรี1 3,847.51 3,847.51

041479 นาย โฆษติ  ววิธันวานนท์2 5,000.00 5,000.00

042239 นาง วาร ี วงษ์รกัษ์3 5,800.00 5,800.00

042255 นาย สมยศ  เสรมิสุขต่อ4 2,000.00 2,000.00

067892 นาย อสิระ  สนัตวิสิทุธิ5 8,600.00 8,600.00

067893 นางสาว จารุณี  ขนุพลิกึ6 4,950.00 4,950.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610615 อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069116 นางสาว มนิตรา  สาสลิ7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,697.51 31,697.51

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610616 อบต.หนองบ่มกล้วย จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068845 นางสาว วจริาภรณ์  มะโนมนั1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610703 อบต.ประดู่ยืน จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016186 นาย ศกัรนิทร ์ แมน้พยคัฆ์1 4,250.00 4,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,250.00 4,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610705 อบต.ระบาํ จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028344 นาย อดุลย ์ สุพรรณคาํ1 1,100.00 1,100.00

053746 นางสาว รุ่งอรุณ  ประทุมแบน2 1,000.00 1,000.00

061420 นาย สถติย ์ นิมะลา3 2,150.00 2,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,250.00 4,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610707 อบต.ทุ่งนางาม จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042653 นาง รชัดาภรณ์  ผุดผ่อง1 5,153.23 4,562.97

042945 *นางสาว รชันิยา  มากมี2 40,964.31 7,616.95

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 46,117.54 12,179.92

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610801 อบต.สุขฤทยั จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016238 นางสาว อารยี ์ จนัทรฉํ์า1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610802 อบต.ทองหลาง จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028336 นาย จกัรกฤษ  จาํปา1 0.00 0.00

028346 นาย ไกรสร  ภู่สวาด2 5,550.00 5,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,550.00 5,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 610803 อบต.ห้วยคต จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016157 นาย บุญเรอืง  เตชะววิฒัน์กุล1 11,900.00 11,900.00

025912 นาง นันทม์นสั  กอบสารกิรณ์2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,400.00 12,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน มกราคม 615001 หน่วยงานอืน จ.อทุยัธานี จ.อทุยัธานี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029884 นางสาว พรทพิย ์ ทงัทอง1 8,000.00 8,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 8,000.00 8,000.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*


