
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840002 อบจ.สรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004956 นาย เพชรรตัน์  วชิติแยม้1 10,400.00 10,400.00

009647 นาย โกศล  ศรสีุขใส2 500.00 500.00

022475 นาย วราวุฒ  ชูคม้ภยั3 4,200.00 4,200.00

023043 นาย จรญั  ศรเีมอืง4 500.00 500.00

023048 ส.อ. หญงิ วรรณี  กรไีกรนุช5 500.00 500.00

042701 ส.ต.ต. ทศันัย  เขม็ทอง6 500.00 500.00

054509 นาย อภริกัษ์  ศกัดา7 5,000.00 5,000.00

058282 นางสาว มลฤด ี ฉิมนิกร8 600.00 600.00

061209 นาง กานตพ์ชิชา  พรหมวเิศษ9 8,350.00 8,350.00

066286 นางสาว กมลวรรณ  วารวีะนิช10 1,100.00 1,100.00

067450 นาย วชัรพงษ์  ชูวารี11 8,100.00 8,100.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840002 อบจ.สรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070733 นาย ทตัธน  สมเขาใหญ่12 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 41,250.00 41,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840101 ทต.วดัประดู่ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054070 *นาย ชยัยนัต์  เปรมปรี1 3,300.00 3,300.00

063759 นางสาว กณฎิฐว์นันท ์ ซา้ยบรรณ์2 500.00 500.00

066722 นางสาว ภูษณาภรณ์  สกุลพนัธุ์3 1,100.00 1,100.00

072165 นางสาว จดิาภา  ดวงพุมเมศ4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,000.00 6,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840103 อบต.มะขามเตีย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008408 นาง ราตร ี สุรฉิาย1 1,500.00 1,500.00

023015 นาย ชุมพล  เลยีงไพศาล2 500.00 500.00

046752 นาง จริาพร  รตันพนัธ์3 1,500.00 1,500.00

048903 นาง กลัยา  ศลิาราช4 1,100.00 1,100.00

700027 จ.ส.ต. นิวฒัน์  แกว้ประเสรฐิ5 8,100.00 8,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,700.00 12,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840105 ทต.ขนุทะเล จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026937 นาย พงศกรณ์  หนูเพชร1 9,550.00 9,550.00

054155 นาง ธนวรรณ  พรหมหติาธร2 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,350.00 10,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840106 อบต.บางใบไม้ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028817 นาง กชพร  ฤทธพินัธุ์1 1,500.00 1,500.00

052122 นาง อารยีร์ตัน์  จนัทรภ์กัดี2 10,800.00 10,800.00

056112 นางสาว เสาวลกัษณ์  จนัทรห์อม3 2,900.00 2,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,200.00 15,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840107 อบต.บางชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053323 ส.อ. วศิษิฎ์  เพชรรกัษ์1 5,050.00 5,050.00

058629 นางสาว เสาวนี  พมิลศรี2 6,150.00 6,150.00

070239 นาย พนัธศกัด ิ ทรพัยส์นิ3 2,000.00 2,000.00

071892 นางสาว เบญ็จมาศ  พนัธส์แีกว้4 4,050.00 4,050.00

072137 นาง พไิลวรรณ  เพชรรกัษ์5 4,000.00 4,000.00

701679 นาง ศริริตัน์  พนัธจนิา6 4,700.00 4,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,950.00 25,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840108 อบต.คลองน้อย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004941 นาง เกวรนิ  เกตุวเิชยีร1 16,900.00 16,900.00

023067 ส.อ. วรรณชยั  บุญตนั2 500.00 500.00

059007 นางสาว อรอุมา  อนิคชสาร3 17,029.18 17,029.18

060962 นางสาว ปิยะพร  สาเรศ4 2,800.00 2,800.00

073928 นางสาว อาํไพ  เกอืกูล5 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,929.18 37,929.18

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840109 อบต.บางไทร จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032945 นางสาว ฉววีรรณ  บวัเพช็ร์1 1,500.00 1,500.00

074817 นางสาว อุมาพร  คชภกัดี2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,500.00 2,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840110 อบต.บางโพธิ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004953 นาย อภยิุธ  เครอืรตัน์1 1,000.00 1,000.00

041395 นาง อุบลรตัน์  มณนิีล2 1,000.00 1,000.00

050462 นาย โสฬส  พทิกัษ์วงศ์3 11,709.84 3,290.55

065582 นาย มนตช์ยั  เฮนะเกษตร4 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,459.84 10,040.55

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840112 อบต.คลองฉนาก จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022914 นาย เมฆนิทร ์ สุเมธาอกัษร1 800.00 800.00

042355 นาย ณฐัวตัร  เกดิทรพัย์2 11,750.00 11,750.00

052305 *นางสาว ปรดีา  ชูเหมอืน3 3,250.00 3,250.00

072836 นางสาว จนัทมิา  รกับาํรุง4 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,300.00 17,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840113 ทต.ช้างขวา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004924 นางสาว อารมย ์ สุวรรณประเสรฐิ1 9,100.00 9,100.00

028703 นางสาว จนิตนา  เวฬุการ2 1,000.00 1,000.00

028746 นางสาว สุดายุรตัน์  หริญัเรอืง3 3,000.00 3,000.00

051245 นาย กติตศิกัด ิ คงเกดิ4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,100.00 14,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840114 อบต.คลองสระ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031536 นาง พชัรนิทร ์ หาญใจ1 13,850.00 13,850.00

047360 นาย ดลรว ี สวสัดวิงศ์2 750.00 750.00

701159 นาง ศศธิร  ละมา้ย3 11,550.00 11,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,150.00 26,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840201 ทต.กาญจนดิษฐ ์จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009727 นางสาว ชลมัพร  เพชรรกัษ์1 30,150.00 30,150.00

012369 นางสาว กชพรรณ  ไชยชนะ2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,250.00 32,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840202 ทต.ท่าทองใหม่ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011736 นาง อาภรณ์  พนัธร์งัษี1 1,500.00 1,500.00

028742 นาง วรนิพนัธ ์ เครอืรตัน์2 500.00 500.00

061986 นางสาว ธนภรณ์  แซ่ลมิ3 600.00 600.00

070517 นางสาว กณัทรากร  สนธคิุณ4 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,900.00 5,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840203 อบต.ท่าทองใหม่ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004898 นางสาว เพญ็ศร ี ภู่เกษมวรางกูร1 750.00 750.00

004930 นางสาว กรอุบล  ยวนจติต์2 900.00 900.00

009730 นางสาว จนัทรามาส  แพเพชรทอง3 14,900.00 14,900.00

025143 นาย ชยัพร  ยงัปากนํา4 1,100.00 1,100.00

073456 นาง ณชัญ ์ คุม้สมุทร5 1,300.00 1,300.00

073583 นาง กุลธยิา  มณีรตัน์6 1,500.00 1,500.00

074834 นาง จารุณี  คาํนันท์7 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,750.00 21,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840204 อบต.ท่าทอง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004490 *นางสาว ชุตมิา  คงวจิติร1 4,750.00 4,750.00

004954 นาง จรรยา  สุวรรณสงัข์2 18,350.00 18,350.00

023046 นางสาว เสาวลกัษณ์  คงผอม3 19,150.00 19,150.00

065399 นาง อรเพญ็  กานดา4 17,634.30 17,634.30

065400 นางสาว พชัรนิทร ์ ภาคอารยี์5 16,619.31 16,619.31

069186 นาย สรพงษ์  ทองตากรณ์6 10,600.00 10,600.00

069187 นาง นภสัวรรณ  คลา้ยโสม7 1,100.00 1,100.00

070603 นางสาว ฐติาพร  จนัทะโชติ8 8,560.60 8,560.60

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 96,764.21 96,764.21

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840206 อบต.ทุ่งกง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008406 นางสาว พจมาน  เวชศาสตร์1 3,000.00 3,000.00

032935 นาย ชยัวุฒ ิ เวฬุการ2 1,500.00 1,500.00

060484 นาง จนิตนา  จติสงค์3 800.00 800.00

060485 นางสาว จรยิา  นาคพนิ4 800.00 800.00

060486 นาง ทมาศ  คงเปียม5 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,900.00 6,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840207 ทต.กรดู จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017956 นาย สรวชิญ ์ ทองนา1 500.00 500.00

023044 นาย วรีวฒัน์  เมอืงน้อย2 13,222.60 13,222.60

028751 นางสาว ปัทมา  หมนืสุนทร3 1,000.00 1,000.00

030256 นาย สุวทิย ์ กาญจนวงศ์4 1,100.00 1,100.00

040885 นางสาว สุรตัน์ดา  ศรชนะ5 500.00 500.00

051813 นาง โสภา  ฤกษ์อ่อน6 4,100.00 4,100.00

070228 ว่าทรี.ต. อภชิาต ิ รอดจติร7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,922.60 20,922.60

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840208 ทต.ช้างซ้าย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015148 นางสาว วลัภา  ธรรมธวชั1 500.00 500.00

026997 นาง ชลาธปิ  หนูเพชร2 7,200.00 7,200.00

069918 นางสาว บณุณดา  อนุตรเศรษฐ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,200.00 8,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840209 อบต.พลายวาส จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004925 นาย สุรนิทร ์ ศรกีาญจนรตัน์1 1,100.00 1,100.00

032949 นาง อนงคพ์ร  ชายเมฆ2 26,978.48 26,978.48

043466 *นาง กฤษฎา  คงศาลา3 4,600.00 4,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,678.48 32,678.48

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840213 อบต.ท่าอแุท จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023029 นาง กาญจนา  หริญัเรอืง1 12,064.78 12,064.78

032947 นาย สุทธลิกัษณ์  ชนะภกัดี2 1,500.00 1,500.00

040931 *นางสาว จนันิภา  พริมภู่3 2,300.00 2,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,864.78 15,864.78

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840216 อบต.ตะเคียนทอง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004913 นางสาว จนัทกานต ์ ช่วยแกว้1 19,700.00 19,700.00

009728 นาง ผกา  ใจงาม2 2,100.00 2,100.00

070082 นางสาว ธนิชา  ตงัวงศ์3 19,850.00 19,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 41,650.00 41,650.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840217 อบต.ป่าร่อน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022330 นาย อุดมพงค ์ จารุจารตี1 4,450.00 4,450.00

032936 นาย ประวทิย ์ พฑัฒสุนทร2 43,850.00 43,850.00

032942 นาย ไพฑูรย ์ นิยะกจิ3 14,300.00 14,300.00

047361 นางสาว นิตยา  อนิเกอื4 1,100.00 1,100.00

067323 นาย รชต  พงษ์ไทย5 800.00 800.00

067362 นางสาว เลอลกัษณ์  ทองเกตุ6 600.00 600.00

068857 นาย ธวชัชยั  นวลวฒัน์7 11,550.00 11,550.00

700517 นาง ทพิยาภรณ์  อุดมลาภ8 10,900.00 10,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 87,550.00 87,550.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840218 อบต.ทุ่งรงั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028752 นาง จริานันท ์ ทองหวนั1 1,000.00 1,000.00

065885 นาย นิทศัน์  ชยัสะอาด2 1,500.00 1,500.00

073236 นาย ชูศกัด ิ ช่างคดิ3 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,200.00 4,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840301 อบต.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028757 นาง เกษร  เกดิหงึ1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840302 ทม.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067979 นาย นพดล  เตง็ทอง1 600.00 600.00

073282 นางสาว ดวงใจ  นุ่นสงัข์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,100.00 2,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840303 อบต.ชลคราม จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004929 นาง รชันี  นวลวฒัน์1 12,150.00 12,150.00

039234 นางสาว จริาพร  สนัตเิวสน์รตัน์2 9,050.00 9,050.00

054690 นาย วทิยายุทธ ์ แซ่ยี3 9,800.00 9,800.00

068302 จ.อ. ดนัยณฐั  รตันภมูี4 7,800.00 7,800.00

069913 นางสาว ทศัณ ี มนตแ์กว้5 8,500.00 8,500.00

069915 นาง จริาพร  ใจรงัษี6 8,500.00 8,500.00

069916 นางสาว สุนันทท์า  จนัทรส์วา่ง7 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 56,800.00 56,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840304 อบต.ไชยคราม จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032939 นาง จนิตนา  ช่วงเสล1 10,950.00 10,950.00

067363 นางสาว เปรมทพิย ์ อนิทองคาํ2 2,100.00 2,100.00

071247 นาง ชมยัพร  กอบวฒันกุล3 500.00 500.00

071781 นาง ธญัชนก  ชนะภกัดี4 7,050.00 7,050.00

073437 นาง จรญัญาภรณ์  พวงพนัธศ์กัดิ5 900.00 900.00

073941 นางสาว องัคณา  โสภาพงศ์6 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 22,800.00 22,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840305 อบต.ปากแพรก จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004958 นาง จุฑามาส  รนืพานิช1 22,950.00 22,950.00

023047 นาย ปิยวฒัน์  ชายเมฆ2 27,148.10 27,148.10

056669 นาย ศุภชยั  วชัระสวสัดิ3 11,527.62 11,527.62

063500 นางสาว ชนิฎา  เพชรรตัน์4 1,100.00 1,100.00

070519 นางสาว รชัยา  ชุนสอน5 2,100.00 2,100.00

071771 นาง ปนิตา  พรอนันตไ์พศาล6 6,100.00 6,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 70,925.72 70,925.72

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840401 ทน.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050057 นาง จงด ี บุญแสวง1 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,900.00 1,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840500 อบต.เกาะพะงนั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068728 นาง ณฐักฤตา  ดลุยเ์ภรี1 6,300.00 6,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,300.00 6,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840501 ทต.เพชรพะงนั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037678 นาย ปฏภิาค  สถาวรรณ์1 3,300.00 3,300.00

072180 นาย นุกูล  วเิมศ2 900.00 900.00

072181 นางสาว บษุราภรณ์  ทรงนิโครธ3 500.00 500.00

801839 นางสาว มนิสา  วงษ์นาม4 500.00 500.00

801840 นางสาว สงัขนิ์ศา  สบืสงัข์5 500.00 500.00

801841 นางสาว รพพีรรณ  ไชยเพชร6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,200.00 6,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840502 ทต.บ้านใต้ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037677 นาย ธรีวฒัน์  สรา้งลมิ1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840602 ทต.ตลาดไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067631 นาย พรีพฒัน์  หนูยงั1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 800.00 800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840603 ทต.พมุเรียง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

073927 นาย วรกร  อคัราเศรษฐกร1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840605 อบต.เลมด็ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023056 นางสาว ศรณัฉัตร  สมชาติ1 18,450.00 18,450.00

055482 นางสาว เสาวภารกัษ์  มแีกว้2 8,750.00 8,750.00

072234 นาย วษิณุ  หตีอนันต์3 1,100.00 1,100.00

073019 นางสาว ฐาปนีย ์ พทิกัษ์วารี4 1,500.00 1,500.00

073211 นาง ศวินาถ  จนัทรม์ี5 1,100.00 1,100.00

073916 นางสาว พมิณิฌา  สนิหมดั6 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,200.00 32,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840606 ทต.เวียง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041386 นางสาว ศุภกัษร  วงษ์แหวน1 5,450.00 5,450.00

047363 นางสาว รตันา  รงัสมินัตุชาติ2 1,000.00 1,000.00

700123 นางสาว ปุณณิศา  เวชจนัทร์3 13,900.00 13,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,350.00 20,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840607 อบต.ทุ่ง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028763 *นางสาว นพมาศ  เวชเตง1 5,950.00 5,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,950.00 5,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840608 อบต.ป่าเว จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023052 นาย อมร  เทยีงถนิ1 5,000.00 5,000.00

049082 นางสาว ฐติมิา  ธนากรรฐ์2 500.00 500.00

060176 นางสาว ประภสัสรา  เสอืถม3 4,250.00 4,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,750.00 9,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840610 อบต.โมถ่าย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009732 นาง สุภทัรา  บวัขาว1 3,300.00 3,300.00

022910 นางสาว บษุยา  ดวงอรุณ2 3,000.00 3,000.00

058280 นางสาว จรยิา  จวิไมแ้ดง3 1,100.00 1,100.00

066468 นางสาว เอกฐติ ิ ขวญัชู4 1,100.00 1,100.00

066867 นาง ธนภรณ์  บวัทอง5 1,100.00 1,100.00

072392 นาย กมล  เวชจนัทร์6 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,900.00 10,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840611 อบต.ปากหมาก จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032981 *นางสาว ประภาพร  บาํรุงเพช็ร1 3,900.00 3,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,900.00 3,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840701 อบต.ท่าชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023051 นาง พรทพิย ์ กลางนุรกัษ์1 1,500.00 1,500.00

023055 นาย ชยากร  พรหมทุง่ฆอ้2 2,100.00 2,100.00

038613 นาย สมบตั ิ สนัตจิรญูโรจน์3 1,500.00 1,500.00

038615 นางสาว นรกมล  ใหมซ่อ้น4 4,000.00 4,000.00

065584 นาง พรพรรณ  เพง็หตี5 1,500.00 1,500.00

065882 นางสาว เยาวรตัน์  บวัทอง6 2,000.00 2,000.00

065919 นาง ปิยพร  รอดทมิ7 4,000.00 4,000.00

073917 นาง เปรมฤด ี โสภาผล8 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,100.00 18,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840703 อบต.สมอทอง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028768 นางสาว นันทพร  เจ๊กจนัทกึ1 500.00 500.00

032965 จ.อ. สาํราญ  ทองสงิหค์ลี2 3,300.00 3,300.00

042697 นางสาว นิลยา  บวัทอง3 5,950.00 5,950.00

067740 นางสาว อุมารนิทร ์ หมิทอง4 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,350.00 10,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840704 อบต.ประสงค ์จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013129 นาง กาญจนา  พนัธวานิช1 500.00 500.00

074594 นาง ฐติชิญาน์  เกดิเนตร2 700.00 700.00

074821 นางสาว มญธญิา  จคูา้3 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,900.00 1,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840705 อบต.คนัธลีุ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004928 นาย ชาญชยั  หนูชยัแกว้1 1,500.00 1,500.00

008642 นางสาว จรยิา  แสงทอง2 1,100.00 1,100.00

026908 นางสาว สุรวด ี วงศส์วสัดิ3 1,100.00 1,100.00

027004 *นางสาว สุพรรณณ ี แพชนะ4 9,200.00 9,200.00

068220 นาย ชาครติ  สุขอนันต์5 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,900.00 14,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840707 อบต.คลองพา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004916 นาง ภทัรวรรณ  ธรรมเศวตร์1 3,300.00 3,300.00

011263 นางสาว ปิยะมาศ  เพชรรอด2 1,500.00 1,500.00

028769 นาย วธิวชั  สุวรรณชาตรี3 5,800.00 5,800.00

057069 นาย ณฐัพงศ ์ สุวรรณศลิป์4 2,900.00 2,900.00

064644 นางสาว ประไพศร ี จอ้งใหม่5 5,000.00 5,000.00

066352 นางสาว สทิธมิา  เพง็ผอม6 2,100.00 2,100.00

074590 นาง สุภาพร  ทองแดง7 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,500.00 21,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840708 ทต.บ้านตาขนุ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004937 นาย อภนิันท ์ สมัพนัธ์1 4,800.00 4,800.00

009629 นางสาว เมธาพร  ขุนณรงค์2 3,300.00 3,300.00

051398 นางสาว รตัน์สุดา  เพชรยอ้ย3 3,000.00 3,000.00

056841 นาง อรุณรตัน์  เวชกุล4 2,000.00 2,000.00

059788 นาง กาญจนา  บวัสุวรรณ5 2,600.00 2,600.00

062690 นาง เยน็ตา  วเิชยีรวงศ์6 1,500.00 1,500.00

066003 นางสาว ออ่นวลิยั  อนิชนะ7 1,500.00 1,500.00

067605 นาย ลอืชยั  ทองพรุสยาม8 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,700.00 21,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840709 ทต.บ้านเชียวหลาน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

062020 นางสาว สายใจ  ดาํเกาะสมุย1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840802 อบต.ท่าขนอน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011217 นางสาว สุชาดา  ไขแ่กว้1 11,892.14 11,892.14

063117 นางสาว กนกพร  ภยัชํานาญ2 5,050.00 5,050.00

063119 นางสาว นงเยาว ์ รตันพนัธ์3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,042.14 18,042.14

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840803 อบต.บ้านยาง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022921 นาย สทิธชิยั  เรนทร1 500.00 500.00

068527 นางสาว ธญัวลยั  สุเวช2 1,100.00 1,100.00

068528 นาง เสาวนีย ์ เชยีวชาญ3 6,650.00 6,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,250.00 8,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840804 อบต.นําหกั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022913 นางสาว ปวรรตัน์  บวัสกุล1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840805 อบต.กะเปา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004905 นางสาว วราภรณ์  กล่อมจติร1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840806 อบต.ท่ากระดาน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028774 นาง กนัยาภคั  บญุทพิย์1 3,300.00 3,300.00

062200 นางสาว อมรรตัน์  บา่ยนุ่น2 2,000.00 2,000.00

062974 นางสาว สุดารตัน์  สุเวช3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,100.00 6,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840807 อบต.ย่านยาว จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

062927 จ.ส.อ. โสภล  ออ่นทอง1 1,100.00 1,100.00

065995 นางสาว ปรชิาต ิ ช่วยชนะ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,200.00 2,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840808 อบต.ถาํสิงขร จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042360 นางสาว ปิยวรรณ  ช่วงชุ่ม1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840809 อบต.บ้านทาํเนียบ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017510 นาง วไิลวรรณ  ศรสีงัข์1 9,050.00 9,050.00

022906 นาย ประยงค ์ แกว้ชู2 6,800.00 6,800.00

058230 นาย ศกัดดิา  คงธญัธรรม3 500.00 500.00

066868 นาง ปวเรศ  ทองปลอด4 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,350.00 18,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 840903 อบต.เขาวง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037683 นางสาว รชดา  ขนัธฤ์ทธิ1 600.00 600.00

046019 นางสาว ปิยะพร  ทพิยช์ติ2 500.00 500.00

067225 นางสาว จรนัย  เวฬุการ3 6,000.00 6,000.00

069917 นาง เกศณ ี แสงแดง4 2,200.00 2,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,300.00 9,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841002 ทต.พนม จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004942 นางสาว สุภาพร  สาเรศ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841004 อบต.คลองศก จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066167 นางสาว ปวณ์ีธดิา  ไตรบุญ1 1,500.00 1,500.00

066169 นางสาว กญัญารตัน์  คงปราณ2 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,100.00 2,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841005 อบต.พลูเถือน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057342 นางสาว หริญัญา  ชาญณรงค์1 14,850.00 14,850.00

067987 นาย สําราญ  มุกน้อย2 3,300.00 3,300.00

068862 นางสาว นัฏภชัอร  พรมบญุแกว้3 10,806.95 10,806.95

068863 นาย ภมูสิทิธ ิ ทองญวน4 18,254.93 18,254.93

070233 นาย ทตัเทพ  สอนศลิป์5 1,500.00 1,500.00

073505 ส.อ. สมยศ  ปิดเมอืง6 2,100.00 2,100.00

073929 นางสาว นิภาพร  หนองคลา้7 900.00 900.00

073931 นาง จนัทมิา  แกว้ทบัทมิ8 500.00 500.00

073932 นาง ธดิารตัน์  พุม่ทมิ9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 52,711.88 52,711.88

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841007 ทต.คลองชะอุ่น จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022927 นาย ณรงค ์ ทรายอ่อน1 4,300.00 4,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,300.00 4,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841101 อบต.ท่าฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022905 นางสาว อรอุมา  อาจชะนะ1 8,050.00 8,050.00

023079 นาง อารยา  สมเพชร2 2,100.00 2,100.00

057357 นาง สุทศิา  ช่วยหนู3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,050.00 11,050.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841102 ทต.ท่าฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049646 นาย อภชิาต ิ ทองแดง1 1,100.00 1,100.00

066344 นางสาว สุปกาญจน์  อนิทรโชติ2 800.00 800.00

071505 นางสาว วรชัญา  กณัหา3 1,100.00 1,100.00

071675 นางสาว เพญ็ศริ ิ พรหมสุวรรณ4 3,700.00 3,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,700.00 6,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841103 อบต.ท่าเคย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004807 นาง สุจติรา  สามเสาร์1 1,500.00 1,500.00

028776 นาง นภสัตศ์รณ์  ไชยวงศ์2 750.00 750.00

028777 *นาย ธรีพงษ์  เรอืงรกัษ์3 3,600.00 3,600.00

056645 นาย สุรสงิห ์ แกว้เชอื4 12,500.00 12,500.00

067985 นางสาว เนตรนภา  นิสภาพฒัน์5 1,100.00 1,100.00

072860 นาง ทพิวรรณ  เดชมณี6 5,750.00 5,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,200.00 25,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841104 อบต.คลองไทร จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009117 นาย ชยัยุทธ ์ สามเสาร์1 11,500.00 11,500.00

028815 นางสาว รพพีรรณ  มุลวไิล2 500.00 500.00

044752 นาง กมลวรรณ  โภคภริมย์3 1,000.00 1,000.00

058417 *นางสาว นาตยา  บุตรบญุปัน4 2,500.00 2,500.00

065156 นางสาว โชตมิา  นิลอรุณ5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,100.00 16,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841105 อบต.เขาถ่าน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004910 นางสาว วราภรณ์  ทะจู1 11,500.00 11,500.00

042699 นางสาว สุภานี  อกัษรสวสัดิ2 9,850.00 9,850.00

056646 นาย ชูศกัด ิ คงเกดิ3 500.00 500.00

065187 นางสาว จริวรรณ  ขวญัช่วย4 1,900.00 1,900.00

069581 นาย อภชิยั  ทองสงา่5 10,500.00 10,500.00

072764 นางสาว ปารณีย ์ หล่ายหา้6 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 35,150.00 35,150.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841106 อบต.เสวียด จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004908 *นาย วริตัน์  แสงวเิศษ1 5,800.00 5,800.00

026897 นางสาว รวยรนิ  รองมาลี2 9,850.00 9,850.00

028782 นางสาว นิษา  เจรญิเวช3 500.00 500.00

055138 *นาง รชัดามาศ  ภกัดพีนิ4 3,500.00 3,500.00

058281 นางสาว กมลพร  สนัตนิธรกุล5 3,400.00 3,400.00

065282 นางสาว นันทกิานต ์ ดาํเรอืง6 2,000.00 2,000.00

701511 นางสาว นรสิา  ศรสีุจรติ7 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,350.00 26,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841107 อบต.ปากฉลุย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072302 นางสาว โสภาภรณ์  เรอืงเวช1 900.00 900.00

073613 นาง ชุตพิร  เลศิผดุงพงษ์2 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,600.00 2,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841201 ทม.นาสาร จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022901 *นาง สุภารตัน์  มเีพยีร1 27,228.69 5,004.08

052741 นางสาว ปารณีา  ไพรพสิุทธิ2 2,950.00 2,950.00

054369 นาย ชาญกจิ  เผอืกหนู3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,278.69 9,054.08

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841203 ทต.พรพีุ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004893 นาง นันทา  ชยัยศ1 9,500.00 9,500.00

004959 นาย ศริชิยั  บุญศรี2 7,450.00 7,450.00

008241 นาง วนิดา  อกัษรนิตย์3 5,000.00 5,000.00

024167 นางสาว กนกณฐั  อนุพงศ์4 500.00 500.00

037685 นาย ปรเมศวร ์ บุญใหผ้ล5 14,403.98 14,403.98

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 36,853.98 36,853.98

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841204 อบต.ทุ่งเตา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004938 นาง ฉววีรรณ  ยุทธพมุิข1 750.00 750.00

041394 นางสาว นันทนา  จาระนุ่น2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,850.00 1,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841205 อบต.ลาํพนู จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

035082 นาย ปรชีา  เนืองเกตุ1 4,950.00 4,950.00

050924 นาง สกุลไทย  เสถยีรขจรกุล2 6,000.00 6,000.00

052722 นางสาว นวลจนัทร ์ ไชยยศ3 1,100.00 1,100.00

056230 นาง ชญัญาพชัญ ์ แกว้หนู4 2,000.00 2,000.00

066870 นาย พรไชย  รยิาพนัธ์5 4,350.00 4,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,400.00 18,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841206 ทต.ท่าชี จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

063077 นางสาว รตัตมิยั  แพทอง1 1,950.00 1,950.00

068792 นางสาว มลฤด ี สุทธิ2 8,950.00 8,950.00

068793 นางสาว สุภาวด ี แยม้แกว้3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,000.00 12,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841207 ทต.ควนศรี จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004927 นาง สริกิร  ศรนีวล1 26,400.00 26,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,400.00 26,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841208 อบต.ควนสบุรรณ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004934 นาง นัชร ี คงเกดิ1 3,000.00 3,000.00

071601 นาย เรงิศกัด ิ สุขขี2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,700.00 3,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841209 ทต.คลองปราบ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004950 นาย ธนภทัร  ตรทีศัน์1 2,000.00 2,000.00

034637 *นางสาว ธภทัรณัน  ทองบุญ2 56,877.26 16,259.45

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 58,877.26 18,259.45

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841210 อบต.นําพ ุจ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052808 นาง พวงทพิย ์ สุวรรณศลิป์1 1,000.00 1,000.00

054383 นาง อกัษราภคั  อนิทจกัร2 500.00 500.00

072213 นางสาว ทพิวรรณ  ยอ่งแกว้3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,400.00 2,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841211 อบต.ทุ่งเตาใหม่ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016740 *นาย ศรธชิยั  ชยัยศ1 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,000.00 10,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841212 อบต.เพิมพนูทรพัย ์จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051835 นาย ปรญิญา  คลา้ยสุวรรณ1 3,250.00 3,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,250.00 3,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841301 อบต.บ้านนา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013764 นางสาว พวงเพญ็  ชาญสอน1 600.00 600.00

040896 *นาย ชยัวฒัน์  ศศสิุวรรณ2 65,905.09 16,528.83

054934 นางสาว ศุภวรรณ  อนิมาก3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 67,005.09 17,628.83

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841302 อบต.ท่าเรือ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004914 นาย จกัรพงศ ์ ลวดลายทอง1 750.00 750.00

050032 จ.ส.อ. สุทธชิยั  วงศร์ตันะ2 11,500.00 11,500.00

054375 นาย ภทัรเดช  แดงก่อเกอื3 500.00 500.00

056104 นางสาว สุมาล ี มากบวั4 2,000.00 2,000.00

063205 นางสาว สุดใจ  สุวรรณตรี5 2,000.00 2,000.00

067533 นางสาว สุภาวด ี จนิดา6 2,000.00 2,000.00

067535 นางสาว ศริวิรรณ  ทองวเิศษ7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,250.00 20,250.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841304 อบต.นาใต้ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023035 นาง ณชัวรีญ์า  ปรชีานันทศกัดิ1 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,900.00 1,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841305 ทต.บ้านนา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

034612 นาย สุธรีวฒัน์  รงัสมินัตุชาติ1 7,650.00 7,650.00

070154 นาย อุดมพงษ์  รนืพานิช2 12,300.00 12,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,950.00 19,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841401 อบต.เคียนซา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016750 นาย ทวรีตัน์  ลภักติโร1 500.00 500.00

032848 นาย สุวรรณ  มณีอ่อน2 2,000.00 2,000.00

063896 นางสาว รจรนิทร ์ ประสทิธวิฒัน์3 3,000.00 3,000.00

073227 นาย ภานุพงษ์  สุขเจรญิ4 500.00 500.00

073412 นางสาว สุภาพร  ประดษิฐพร5 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,500.00 7,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841402 ทต.เคียนซา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041392 นางสาว วลิาสนีิ  ทรรพคช1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841403 อบต.พ่วงพรมคร จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004952 *นาง รตัตยิา  สมศรี1 7,150.00 7,150.00

004957 นาย ถวลิ  เงนิสเีหม2 1,000.00 1,000.00

028784 นาย นพดล  จนัทบรูณ์3 500.00 500.00

028786 นาย อุทยั  พลพชิยั4 26,550.00 26,550.00

037692 นาย ฐานะ  ช่วยสงค์5 4,450.00 4,450.00

040279 นาย จริพงศ ์ สุขขะ6 750.00 750.00

040303 นางสาว วราพร  ฮวดกุล7 9,200.00 9,200.00

043016 นางสาว ชญัญาภคั  บวรธนเจรญิ8 14,000.00 14,000.00

054570 นางสาว นันทดิา  บุญช่วย9 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 64,600.00 64,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841404 อบต.เขาตอก จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011258 นาง ภทัราภรณ์  ชูวเิชยีร1 1,100.00 1,100.00

050033 นางสาว นันทน์รนิทร ์ สามญัเมอืง2 1,700.00 1,700.00

069908 นางสาว ศศธิร  แขง็มาก3 1,100.00 1,100.00

069909 นางสาว อรอุมา  ชูแกว้4 500.00 500.00

069910 นางสาว นราสุดา  หนูจนัทร์5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,900.00 4,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841406 ทต.บ้านเสดจ็ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032998 นาย อดุลย ์ เกอืเอยีด1 2,000.00 2,000.00

042357 นางสาว เรณู  อนิทเชอื2 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,000.00 6,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841407 ทน.สรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009620 นาย อนุภาพ  เพชรมศีรี1 4,100.00 4,100.00

048722 นาง สุธญัญา  ศุภฉายากุล2 750.00 750.00

056658 นาย ธรีะวชิ  ทพิยชติ3 4,600.00 4,600.00

057688 นาย พสิฐิพร  ศรคีาํนวน4 5,400.00 5,400.00

062747 นาย สรรเสรญิ  โสมนรนิทร์5 8,350.00 8,350.00

700101 นางสาว นิยฉัตร  วงคว์านิช6 15,700.00 15,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 38,900.00 38,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841501 ทต.เมืองเวียง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004947 นาย มนูญ  ชยัเวทย์1 11,550.00 11,550.00

004949 นาง สมศร ี แกว้บรรจง2 1,500.00 1,500.00

023034 นาง สุจติราภรณ์  อาํนวย3 1,500.00 1,500.00

032994 นาง จนิตนา  หอมหวล4 12,050.00 12,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,600.00 26,600.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841503 ทต.เขานิพนัธ ์จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070406 นาย สุพจน์  เดชอรุณ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841504 ทต.บ้านส้อง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031702 *นางสาว ชุตมิา  นิคมเพช็ร์1 32,004.95 11,467.08

061705 นางสาว ขวญัยหิวา  เกอืหนุน2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 35,004.95 14,467.08

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841506 อบต.คลองฉนวน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014441 นาย สุธนัินท ์ ทองรอด1 13,000.00 13,000.00

015011 นาย วยัวุฒ ิ ศริแิกว้2 2,000.00 2,000.00

028794 นาง สุวาณี  ธรฤทธิ3 5,850.00 5,850.00

066871 นาง สุรยี ์ บุญฤทธิ4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,950.00 21,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841507 ทต.ทุ่งหลวง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009724 นาย ดุสติ  โต๊ะแอ1 1,000.00 1,000.00

022899 นาย วุฒชิยั  แผน่ศลิา2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,500.00 2,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841601 ทต.บางสวรรค ์จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066168 นางสาว ศศวิมิล  คงอภยั1 600.00 600.00

074597 นางสาว เพญ็พชิญา  ชูแกว้2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,300.00 1,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841603 อบต.อิปัน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008401 นางสาว สมกมล  ศรสีมโภชน์1 3,300.00 3,300.00

008405 นาย สนิชยั  คงเรอืง2 500.00 500.00

028789 นางสาว นัดดามาตย ์ สุขเจรญิ3 9,851.97 9,851.97

068758 นาย โสฬส  ณรงคท์พิย์4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,351.97 14,351.97

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841604 อบต.สินปนุ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008397 *นาง อมรรตัน์  เรอืงจนัทร์1 4,300.00 4,300.00

010158 นางสาว ณธชกร  ขาวเขม้2 5,300.00 5,300.00

010160 นาย สุวฒัน์  พฒัศรเีรอืง3 500.00 500.00

013334 นาย เศกสทิธ ิ ศรสีาํราญ4 10,000.00 10,000.00

053612 นาย พชิติ  หนูคง5 1,000.00 1,000.00

053614 นาย ปิยะวฒัน์  นาควงค์6 4,600.00 4,600.00

063859 นาย ประเสรฐิ  สมอ้7 600.00 600.00

063862 นางสาว สุชานาฏ  อ่องบุญ8 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 27,100.00 27,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841605 อบต.บางสวรรค ์จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042704 นางสาว ชะออ้น  ช่วยนุสนธิ1 1,100.00 1,100.00

043018 นางสาว สุดารตัน์  ทองไชย2 1,100.00 1,100.00

058820 นาย กําพล  พลจนัทรหุล3 1,000.00 1,000.00

064283 นางสาว ธติวิรรณ  นรนิทร4 600.00 600.00

072212 นาง กงิกาญจน์  คงสกุล5 700.00 700.00

072214 นางสาว รสรนิ  สุวรรณโชติ6 500.00 500.00

072215 นางสาว สุดารตัน์  ไชยรตัน์7 900.00 900.00

800405 นาย สุเชตร  อุไรโรจน์8 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,900.00 6,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841606 อบต.ไทรขึง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039575 นาง ยศวด ี จนัทรเรอืงฤทธิ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841607 อบต.สินเจริญ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009731 นางสาว อาํภาวลัย ์ จติพราหมณ์1 3,000.00 3,000.00

023073 นางสาว ธริา  เชอืกูลชาติ2 1,500.00 1,500.00

037689 *นางสาว จนัทมิา  เกตุทอง3 3,500.00 3,500.00

047862 นางสาว เมษา  เนาวพนัธ์4 1,500.00 1,500.00

051755 นาย กติตพิร  ทพิยด์ี5 500.00 500.00

057716 นาง กลัยา  หนูสาย6 14,839.45 14,839.45

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 24,839.45 24,839.45

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841608 อบต.ไทรโสภา จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023011 นาย อคัรชั  รตันคช1 500.00 500.00

033006 นาง กรรณิกา  ทพิยช์ยัมงคล2 750.00 750.00

033007 นาย อมัภวงค ์ ทพิยช์ยัมงคล3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,750.00 1,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841609 อบต.สาค ูจ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028804 นาย ยุทธศกัด ิ สวนบรรจง1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841701 อบต.ท่าข้าม จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022892 นาย อภญิญา  พรมจนัทร์1 500.00 500.00

023045 นาง ปรสินา  ธดากุล2 10,000.00 10,000.00

059491 นางสาว วราภรณ์  ดว้งทอง3 1,100.00 1,100.00

061160 นางสาว ดวงพร  สงัขเ์ทพ4 5,350.00 5,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,950.00 16,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841702 ทม.ท่าข้าม จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054803 *นางสาว วลัภา  ทองยวน1 900.00 900.00

056196 นาย ยรรยงค ์ คาํศรสีุข2 800.00 800.00

072767 นางสาว วไิลลกัษณ์  ปุ้ยมนต์3 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,400.00 3,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841703 อบต.ท่าสะท้อน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008407 นาย ชนิรตัน์  ณ ตะกวัทุง่1 2,300.00 2,300.00

033013 *นาย วนิัย  คงสาํเรจ็2 2,450.00 2,450.00

067986 นางสาว วไิลวรรณ  เผอืกเหลก็3 1,900.00 1,900.00

068574 นางสาว หทัยา  หมนืตงั4 2,000.00 2,000.00

070377 นางสาว ศุภภร  รอดมณี5 10,200.00 10,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,850.00 18,850.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841704 อบต.ลีเลด็ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004946 นาง วไิลวรรณ  จนัทเวช1 3,000.00 3,000.00

022909 นาย ประมวล  ศรเีพชรพลู2 6,100.00 6,100.00

028811 นาง ดาราพมิพ ์ มณวีตั3 3,300.00 3,300.00

061210 นางสาว ชนัญชดิา  ฉุนเฉียว4 4,400.00 4,400.00

073259 นางสาว ธดิารตัน์  ธดากุล5 1,500.00 1,500.00

800354 นาง ณญัฒวกิาร ์ แสงศรี6 800.00 800.00

800356 นาง พรพรรณ  ศรรีกัษา7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,800.00 19,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841706 อบต.บางเดือน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009733 นาย สุรนิทร ์ ดวงมณี1 750.00 750.00

043020 นางสาว กนกวรรณ  รกัสวสัดิ2 500.00 500.00

069914 นางสาว พจนีย ์ ปานกลดั3 700.00 700.00

070083 นางสาว จริชยา  แสงเดช4 1,100.00 1,100.00

072765 นาย ชติสิรรค ์ อนิสุด5 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,750.00 3,750.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841707 อบต.ท่าโรงช้าง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

028806 *นางสาว รจนา  เพง็เอยีด1 7,000.00 7,000.00

033021 นาย พนัธศกัด ิ มณีนิล2 12,800.00 12,800.00

072954 นางสาว ปัทมาภรณ์  วงศค์ต3 1,100.00 1,100.00

074819 นางสาว ออ่นนุช  สมรปู4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,400.00 21,400.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841708 อบต.กรดู จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009632 นางสาว ดวงรตัน์  ไทยเกดิ1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841709 อบต.พนุพิน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015317 นางสาว แพรววนิต  มณีรตัน์1 1,300.00 1,300.00

023058 นางสาว สุภาภรณ์  อนิทรจนัทร์2 1,100.00 1,100.00

062746 นาง ฐติมิา  อกัษรศรี3 4,400.00 4,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,800.00 6,800.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841710 อบต.บางงอน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033025 นาย พะไทย  ภมูพิทิกัษ์1 6,700.00 6,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,700.00 6,700.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841711 อบต.ศรีวิชยั จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037697 นาย กฤษณะ  แขวงสวยีด1 500.00 500.00

042358 นางสาว สุนันทา  ล่องสกุล2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841712 อบต.นํารอบ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004512 นาง ธญัธร  พฒันรกัษ์1 500.00 500.00

004917 นาย ทวศีกัด ิ ทองอนิทร์2 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,100.00 3,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841713 อบต.มะลวน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023014 นาง พรพมิล  เพชรสุวรรณ1 4,850.00 4,850.00

028813 นาย วชัรนิทร ์ วงศว์เิชยีร2 1,000.00 1,000.00

028816 นาง สุภาพร  สุทธปิระเสรฐิ3 4,950.00 4,950.00

070238 นาง ศริลิกัษณ์  ยงัยนื4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,900.00 11,900.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841714 อบต.หวัเตย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016538 *นาย ปรชีาวุฒ ิ นาคเพชรพลู1 3,250.00 3,250.00

041400 นาย สุรชยั  วงศอ์นิทร์2 2,600.00 2,600.00

049640 นางสาว จารุณี  สดวลิยั3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,350.00 6,350.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841715 อบต.หนองไทร จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004907 นาง ยุพา  หนูรกั1 500.00 500.00

033026 นางสาว สุภาพร  ออ่นพรอ้ม2 500.00 500.00

037699 นางสาว ฑารกิา  เพชรนุ้ย3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841716 อบต.เขาหวัควาย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004912 นางสาว ณฎัฐา  ศรแีพรศรี1 10,000.00 10,000.00

023019 *นาย ณฤชา  จารุรตันชยั2 1,654.00 1,654.00

056476 นาย วรีะ  ลําใย3 500.00 500.00

056945 นาย ปฐมพงศ ์ ทองคง4 1,100.00 1,100.00

059172 นาง นิสภานันท ์ นามมนั5 1,100.00 1,100.00

062431 นางสาว อนงคพ์รรณ  นาทอง6 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,454.00 15,454.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841717 อบต.ตะปาน จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052662 นาย สนธยา  แซ่ลมิ1 500.00 500.00

064805 นาง ทองนรนิทร ์ แซ่ลมิ2 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841802 อบต.ชยับุรี จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022908 นาง ยนิด ี ดว้งทองกุล1 2,000.00 2,000.00

056106 นางสาว ลดาวลัย ์ บญุนาถ2 2,000.00 2,000.00

068608 นางสาว จริารตัน์  ศรสีุขใส3 5,000.00 5,000.00

072676 นาย อดศิกัด ิ ฉิมดี4 1,500.00 1,500.00

074186 นางสาว ชดิชนก  มติรเอยีด5 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,200.00 11,200.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841803 อบต.คลองน้อย จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040301 นาย มานะ  เพง็เคยีน1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841804 อบต.ไทรทอง จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037612 นางสาว จนัทนา  สมศรี1 3,000.00 3,000.00

059798 นางสาว วลิาวลัย ์ เอยีดเวยีงสระ2 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,300.00 4,300.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841901 อบต.ตะกกุใต้ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022920 นาง วลิานี  ชุมแก่น1 20,205.79 20,205.79

023054 นาย สมชาย  เสนาน้อย2 2,100.00 2,100.00

037703 นาย เจษฎา  พนัธกุจิ3 15,900.00 15,900.00

037704 นางสาว พมิพส์ุภคั  วเิชยีรวงศ์4 14,900.00 14,900.00

037705 นาง ธญัญพทัธ ์ อนิทรจ์นัทร์5 17,232.13 17,232.13

039248 นางสาว สุนิษา  ชูศร6 16,838.64 16,838.64

040895 นางสาว ทศันีย ์ ไชยยงั7 10,350.00 10,350.00

041390 นางสาว สงวน  คงขาว8 7,308.04 7,308.04

067741 นางสาว ศริภิา  บชูา9 600.00 600.00

069823 นาย เรวฒัน์  ทองยวน10 3,804.93 3,804.93

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 109,239.53 109,239.53

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 841902 อบต.ตะกกุเหนือ จ.สรุาษฎรธ์านี:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022912 นาย ดุรงค ์ ชุมแกว้1 6,550.00 6,550.00

032418 นางสาว สุภดิา  ไกรวงค์2 7,400.00 7,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,950.00 13,950.00

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณฯ์ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณไ์วแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณฯ์ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณแ์ลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.คา่หุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้า่ การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณแ์จง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผูก้ ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*
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