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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830002 อบจ.ภเูกต็ จ.ภเูกต็:

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

054119 วา่ที�ร.ต. อลงกฎ  โอทอง1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830101 ทน.ภเูกต็ จ.ภเูกต็:

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

048721 *นางสาว ภคมณพรรณ  ทวภีทัรโชคหริญั1 86,814.71 4,206.36

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 86,814.71 4,206.36

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830102 ทต.กะรน จ.ภเูกต็:

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

008306 นางสาว พมิพม์าดา  บุญศริิ1 2,600.00 2,600.00

009040 นาย วรนน  ผลแกว้2 8,650.00 8,650.00

013810 นาย ศกัดิ Uชาย  สุภาพบุรุษ3 1,000.00 1,000.00

016819 นาย จาํเรญิ  บุญลน้4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   E  ราย 13,250.00 13,250.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830105 อบต.เกาะแก้ว จ.ภเูกต็:

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

008311 นาง ประนอม  แกว้ปราง1 1,000.00 1,000.00

012254 นาง วนัทา  พมิลรตันกานต์2 4,600.00 4,600.00

012255 นาง สายใจ  ผลสนิ3 750.00 750.00

012258 นาย ฤกษ์ชยั  ศรขีาว4 1,500.00 1,500.00

012259 นาง ประทปี  วงศอ์กัษร5 5,750.00 5,750.00

012262 นาย สมบรูณ์  สรา้งเมอืง6 1,300.00 1,300.00

012263 นาย กมัพล  ขุนรกัษ์7 5,850.00 5,850.00

012265 นางสาว วาสนา  จนัทรช์นะ8 6,700.00 6,700.00

013156 นางสาว บุญตา  ช่างเหลก็9 500.00 500.00

046016 นาง ผอ่งนภา  ยุคุณธร10 8,700.00 8,700.00

065546 นางสาว นฤพร  กรุณาอภนิันทพ์ร11 1,100.00 1,100.00

066476 นางสาว วรรณกร  รอบคอบ12 800.00 800.00

066477 นางสาว ธนพร  แซ่ตนั13 2,600.00 2,600.00

066478 นางสาว สุชาดา  คุณญัญาตระกูล14 1,100.00 1,100.00

066480 นางสาว เพชราภรณ์  วจิาราณ์15 800.00 800.00

066987 นางสาว กลัยดา  เจี�ยสกุล16 1,500.00 1,500.00

067007 นาย ชนันตช์ยั  บุณยเกยีรติ17 800.00 800.00

068616 นางสาว ภสัสรศุ์ภางค ์ เสาวรญั18 1,500.00 1,500.00

068764 นางสาว ฐมลพรรณ  รองราม19 700.00 700.00

070779 นางสาว ศุภลกัษณ์  ฉัตรตระกูลรกัษ์20 500.00 500.00

070780 นางสาว วรารตัน์  รามณี21 900.00 900.00

070781 นางสาว นรกีานต ์ ช่อมณี22 700.00 700.00

071124 นาย ศุภมติร  ช่วยสง23 700.00 700.00

073064 นางสาว นฤมล  ดาํเกลี+ยง24 1,100.00 1,100.00

801408 นาย กติต ิ เพลนิจติต์25 2,100.00 2,100.00

801409 นางสาว วชุิตา  ยกทวน26 1,000.00 1,000.00

801420 นางสาว กติตมิา  โล่หแ์กว้27 500.00 500.00

801421 นางสาว วลยัพร  มสูา28 500.00 500.00

801722 นาย ประมวล  คนเพยีร29 1,500.00 1,500.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830105 อบต.เกาะแก้ว จ.ภเูกต็:

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

802001 นางสาว ธนมล  ลอืเกยีรตไิพศาล30 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 58,050.00 58,050.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830106 ทต.รษัฎา จ.ภเูกต็:

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

008225 *นาง มณญัญา  คงแกว้1 10,000.00 10,000.00

008228 นาง สมทรพัย ์ แซ่หลมิ2 750.00 750.00

008242 นาย ปภาณ  โพธิ Uศรทีอง3 500.00 500.00

008253 นาง ภกัดนิันท ์ คาํธร4 750.00 750.00

016734 นาง พรีภาว ์ สทิธโิชคพรีพล5 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,000.00 13,000.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830108 ทต.ฉลอง จ.ภเูกต็:

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

008302 นาง ศรสีุดา  ทาหาญ1 18,850.00 18,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,850.00 18,850.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830109 ทต.ราไวย ์จ.ภเูกต็:

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

008312 นางสาว รตมิา  วงษ์จนัทร์1 10,000.00 10,000.00

037669 นาย ศุภวฒัน์  ศรสีุข2 1,500.00 1,500.00

044016 นาง เพญ็พศุิทธ ์ ลอยทอง3 500.00 500.00

070006 นางสาว พสิุทธนีิ  ฐานะกาญจน์4 700.00 700.00

070472 นางสาว รุง่นภา  สุวรพนัธ์5 1,500.00 1,500.00

070474 นาง เนตรชนก  ทองหนูน6 2,100.00 2,100.00

070477 นางสาว สุภาพรรณ  สนิทมจัโร7 2,100.00 2,100.00

070956 นางสาว สุรยี ์ แซ่หลี8 900.00 900.00

071168 นาง จนัทรศัม ์ คิ+วนาง9 1,100.00 1,100.00

801689 นางสาว ธญันิกา  ช่วยคลา้ย10 900.00 900.00

801690 นางสาว ศริประภา  ศกิษมตั11 1,500.00 1,500.00

801750 นางสาว ณฐัณิชา  ปะจนัทบุตร12 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 24,300.00 24,300.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830202 ทต.กระทู้ จ.ภเูกต็:

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

025328 *นาง จนัทมิา  พรหมบุตร1 4,600.00 4,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,600.00 4,600.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830203 ทม.ป่าตอง จ.ภเูกต็:

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

016128 นาง ขณิษฐา  เปาอนิทร์1 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,300.00 3,300.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830204 อบต.กมลา จ.ภเูกต็:

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

073315 นางสาว ชนากานต ์ มิ�งอุดมฤทธิ U1 1,800.00 1,800.00

073574 นาย นิวมัน์  พรหมศรี2 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,100.00 3,100.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830301 ทต.เชิงทะเล จ.ภเูกต็:

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

021516 นางสาว จุฑามณี  บลิละโสย1 11,500.00 11,500.00

057666 นาย ประสทิธิ U  นุวนันา2 3,000.00 3,000.00

071458 นาย จุตนิันท ์ จูจ้นิดา3 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 15,200.00 15,200.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830302 ทต.เทพกษตัรีย ์จ.ภเูกต็:

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

037645 *นางสาว จติราวด ี ยมโดย1 10,048.19 3,753.53

045429 นาย พรสวรรค ์ อุดมลาภ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,148.19 4,853.53

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830303 อบต.เทพกระษตัรี จ.ภเูกต็:

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

013155 นาย พรศกัดิ U  สวสัดเิวช1 750.00 750.00

013159 นาย ภมูธิงไชย  ทองหล่อ2 2,000.00 2,000.00

013164 นาง วภิาดา  เยน็จติ3 13,950.00 13,950.00

013165 นาง ภาทรงศริ ิ สวีสิุทธิ4 11,550.00 11,550.00

040881 นาย บุญยง  ข๊กตอ้ง5 500.00 500.00

040883 นาย อนุวตัร  กล่อมเกลี+ยง6 1,100.00 1,100.00

044747 นาย สาํราญ  หสัโสะ7 500.00 500.00

063745 นาง จอมขวญั  ทองหล่อ8 1,100.00 1,100.00

067124 นางสาว ปิยนุช  เพชรแกว้9 1,100.00 1,100.00

067897 นางสาว โรสนี  หมานรุน10 600.00 600.00

067898 นางสาว ศศวิมิล  ดษิฐาพร11 600.00 600.00

067899 นาย ธวศรว ์ กิ�งแกว้12 800.00 800.00

071022 นางสาว นฤภคั  สุวรรณไทย13 700.00 700.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830303 อบต.เทพกระษตัรี จ.ภเูกต็:

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

072915 นาง จารุนันท ์ นาคากูล14 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �E  ราย 37,150.00 37,150.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830304 ทต.ศรีสนุทร จ.ภเูกต็:

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

008233 นาย นพดล  จนัทนู1 4,450.00 4,450.00

012257 นาย ประพษิ  หนูเพชร2 750.00 750.00

056480 นางสาว ชลติา  ไชยสตัย์3 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 5,800.00 5,800.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830305 อบต.เชิงทะเล จ.ภเูกต็:

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

008217 นาง มาล ี มานะบุตร1 28,150.00 28,150.00

008224 นาย ผจญ  แกว้มาก2 750.00 750.00

008281 นาง บุญศร ี พรหมมาศ3 500.00 500.00

008283 นางสาว กญัญณชั  จุลศรี4 6,800.00 6,800.00

008997 นาย พงศจ์รสั  มณีฉาย5 1,000.00 1,000.00

023361 นาย จารกึ  ทองสุวรรณ6 3,000.00 3,000.00

023365 นางสาว กชวรรณ  เลขะกุล7 800.00 800.00

023673 นาย สมชาย  มะลพินัธ์8 1,500.00 1,500.00

032245 นาง ปุญญศิา  พรหมศรี9 5,300.00 5,300.00

052007 นาย ฐานันดร ์ อุดมสนัตสิุข10 2,000.00 2,000.00

065486 นางสาว กรุณา  ปาทาน11 1,500.00 1,500.00

065487 นาง กรรณิกา  ต่อวงศ์12 9,400.00 9,400.00

066339 นางสาว รตันา  ขวญัคง13 1,500.00 1,500.00

069779 นาง สนธยา  ตรปีญัญา14 13,350.00 13,350.00

069796 นาง ณฐัฐทชิา  ใจงาม15 900.00 900.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830305 อบต.เชิงทะเล จ.ภเูกต็:

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

070510 นาย บุญญฤทธิ U  พรมแดน16 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 77,950.00 77,950.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830306 ทต.ป่าคลอก จ.ภเูกต็:

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

008265 นางสาว ปาลติา  ยมสวสัดิ U1 750.00 750.00

038010 *นาย เกยีรตมิา  ทองดวง2 29,452.56 3,924.76

057346 นาย อนุสรณ์  ชนะภยั3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 30,702.56 5,174.76

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830307 อบต.ไม้ขาว จ.ภเูกต็:

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

004742 นาง กนัยากาญจน์  นลาวลัย์1 1,500.00 1,500.00

016438 นาง จริาภร  คงภกัดี2 1,000.00 1,000.00

065305 นางสาว ทกัษวรรณ  ปกัศรสีงิห์3 800.00 800.00

067957 นาย สม  เจรญิ4 1,500.00 1,500.00

070442 นาย บุญยกร  อนิทการ5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,900.00 5,900.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830308 อบต.สาค ูจ.ภเูกต็:

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

008313 นางสาว วลัยา  โลหทศัน์1 1,250.00 1,250.00

013809 นางสาว ขวญัฤทยั  นุชพุก2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,750.00 1,750.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('830309 ทต.วิชิต จ.ภเูกต็:

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

008251 นาย ศริชิยั  ปะณะรกัษ์1 2,000.00 2,000.00

008289 นาง มงกฏรตัน์  บุณฑการ2 6,450.00 6,450.00

008297 นาย สุภาพ  ใบมเิดน็3 1,000.00 1,000.00

008304 นางสาว วาสนา  นาคคาํ4 3,000.00 3,000.00

067998 นางสาว วนิสา  จงเจรญิ5 600.00 600.00

068727 นางสาว ชชัฎาภรณ์  ชูสกุล6 1,100.00 1,100.00

072869 นางสาว มาล ี เอี[ยวพทิกัษ์7 1,300.00 1,300.00

072870 นาง สุภาพร  ไชยรตัน์8 1,700.00 1,700.00

072871 นางสาว มลินิท ์ บุญรกัษ์9 1,000.00 1,000.00

072872 นาง กนัยารตัย ์ ผสมทรพัย์10 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,850.00 18,850.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา E�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��E� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
E.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 7.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��E�
ขอ้ E�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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


