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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850002 อบจ.ระนอง จ.ระนอง:

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

011698 นาย ณฐัพร  ดวงแป้น1 5,000.00 5,000.00

013774 นาย อนิรุทธ ์ เยาวสุต2 1,500.00 1,500.00

016870 นางสาว รวนิทรนิ์ภา  ผาดาํ3 1,000.00 1,000.00

058323 นางสาว เกศกนก  ศริคิง4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   D  ราย 8,500.00 8,500.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850101 ทม.ระนอง จ.ระนอง:

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

013135 นาง อรทยั  ศรสีมุทร1 5,000.00 5,000.00

072353 นางสาว อศัชญา  ธนาคาร2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,500.00 6,500.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850102 ทต.ปากนํ#าท่าเรือ จ.ระนอง:

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

013775 นางสาว โศภษิฐ ์ ลกัษณะ1 125,865.47 7,792.05

054028 นาย นภดล  เปลี�ยนศริิ2 1,000.00 1,000.00

070302 นาง เสาวณี  นวลสุวรรณ3 9,200.00 9,200.00

072352 นาง สราล ี สามารถ4 700.00 700.00

072895 นางสาว ลดัดา  พรมศรี5 1,100.00 1,100.00

073199 นาง จณิหช์ญาภาส ์ ธนโชตชิญานี6 1,500.00 1,500.00

073201 นาง ปณิชาพชัร ์ ป ั +นทอง7 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 141,065.47 22,992.05

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850105 ทต.ราชกรดู จ.ระนอง:

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

042369 *นางสาว ลกัษม ี เกษภบิาล1 4,700.00 4,700.00

052927 นาย สุรยิะ  คาบุตร2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,200.00 5,200.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850108 ทต.ปากนํ#า จ.ระนอง:

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

042371 นาง มาลยัลกัษณ์  มติรเมอืง1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850109 ทต.บางนอน จ.ระนอง:

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

011713 นาย สุขโข  สตัยวจิติร1 2,000.00 2,000.00

011733 นางสาว เยาวลกัษณ์  แสงสุวรรณ2 500.00 500.00

011735 นาง กาญจนี  ยศธาํรง3 500.00 500.00

022183 นาง จรรยา  เตม็พรอ้ม4 2,000.00 2,000.00

037708 นาง รชันีวรรณ  อนันตสุข5 500.00 500.00

042368 นางสาว ชุตมิา  สมชาติ6 4,450.00 4,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,950.00 9,950.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850110 อบต.หาดส้มแป้น จ.ระนอง:

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

011722 นาง ปญัจมาศ  วงศพ์านิชย์1 6,100.00 6,100.00

011724 นาง นนทกช  ครุอาํโพธิ T2 6,914.15 6,914.15

011725 นางสาว จรงิจติร ์ แกว้นาบอน3 6,900.00 6,900.00

039250 นาง พุทธรตัน์  ชูศรี4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   D  ราย 20,914.15 20,914.15

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850111 อบต.ทรายแดง จ.ระนอง:

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

013770 นางสาว สุมาพรณ์  ภริมย์1 70,950.00 70,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 70,950.00 70,950.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850112 อบต.เกาะพยาม จ.ระนอง:

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

040342 *วา่ที�ร.ต.หญงิ ศมนกนก  แจม่น้อย1 10,494.01 6,563.09

064349 นางสาว สุจติตรา  ฝ ั �งชลจติร2 4,500.00 4,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,994.01 11,063.09

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850203 อบต.ละอุ่นเหนือ จ.ระนอง:

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

011706 นาย คมสนัติ T  จนัทวงค์1 1,000.00 1,000.00

011737 นาย เรวชั  ทววีงศ์2 14,650.00 14,650.00

011738 นาง ละออ  บวัคง3 1,000.00 1,000.00

011739 นาย นพดล  ชุมแสง4 2,000.00 2,000.00

011740 นาง วนีา  สงระวิ5 1,100.00 1,100.00

034625 นางสาว นันทน์ภสั  ศลิปเพช็ร6 1,000.00 1,000.00

037709 นางสาว อรชร  ชูชาติ7 5,850.00 5,850.00

037730 นางสาว ชญัญานุช  นรสงิห์8 6,300.00 6,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,900.00 32,900.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850205 อบต.บางพระเหนือ จ.ระนอง:

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

009635 นางสาว วรรณสร  นาคแดง1 5,000.00 5,000.00

011704 นางสาว สุรสิา  สามแกว้2 17,000.00 17,000.00

011717 นางสาว สุวรรณา  วงศก์ววีทิย์3 7,000.00 7,000.00

022181 นาย วชัรพล  ดงูาม4 500.00 500.00

058877 นาง อารมณ์  รกัษาวงศ์5 4,000.00 4,000.00

064961 นางสาว สุภาวด ี เกษแกว้6 12,050.00 12,050.00

065774 นาง โสภา  ตาลอาํไพ7 10,000.00 10,000.00

067664 นาย อนิรุทธ ์ จนัสมมติร8 4,000.00 4,000.00

071945 นางสาว วนาล ี ชูคะรมัย์9 500.00 500.00

071946 นางสาว อจัฉราวด ี ชูใจดี10 900.00 900.00

072394 นางสาว สุรนิธร  แคนตะ11 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 62,050.00 62,050.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850205 อบต.บางพระเหนือ จ.ระนอง:

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

011705 นาย ภญิโญ  บวัคง1 500.00 500.00

รวมชําระเอง  �  ราย 500.00 500.00

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850206 อบต.บางแก้ว จ.ระนอง:

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

013771 นาย สุรพล  ผวิขาว1 2,250.00 2,250.00

070246 นางสาว มณจริา  ขวญัทอง2 1,100.00 1,100.00

070277 นางสาว นฤมล  แสงชญั3 2,100.00 2,100.00

070278 นาง องัศุนิตย ์ ธรีกุล4 1,900.00 1,900.00

070279 นางสาว กิ�งณภทัร  ช่วยเนียม5 700.00 700.00

071980 นาย อนุชา  ทพัเคลยีว6 1,100.00 1,100.00

700007 นางสาว ประภาพร  มากเสม7 3,250.00 3,250.00

701106 นางสาว สุดารตัน์  ชูชาติ8 6,450.00 6,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,850.00 18,850.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850302 อบต.กะเปอร ์จ.ระนอง:

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

024977 นาย จกัรพงษ์  เพยีรจดั1 11,500.00 11,500.00

037726 นาง สุนิษา  มแีกว้2 7,550.00 7,550.00

043925 นางสาว อภญิญา  มากดาํ3 8,000.00 8,000.00

058817 นาย พร  พรหมสุวรรณ4 14,300.00 8,532.15

061189 นาง ขนิษฐา  นาคแกว้5 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,350.00 36,582.15

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850305 อบต.บ้านนา จ.ระนอง:

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

020039 นาย มนตร ี อยูย่อด1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850306 อบต.บางหิน จ.ระนอง:

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

013767 นาง นาตยา  มชัฌมิ1 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,000.00 5,000.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850401 ทต.นํ#าจืด จ.ระนอง:

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

031603 นาง อรอนงค ์ ชูรตัน์1 31,566.44 31,566.44

038627 นาย มศีกัดิ T  ศรสีุวรรณ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,066.44 32,066.44

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850402 อบต.นํ#าจืด จ.ระนอง:

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

048725 นาย ดุสติ  ลิ�มปนกตกิา1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,000.00 1,000.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850403 อบต.นํ#าจืดน้อย จ.ระนอง:

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

058045 นาย สวนะ  มากศรี1 12,100.00 12,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,100.00 12,100.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850404 อบต.มะมุ จ.ระนอง:

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

022184 นาย ขจรเกยีรต ิ ทองสุวรรณ1 3,450.00 3,450.00

063703 นาย เอกชยั  กุลครีี2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,450.00 6,450.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850405 อบต.ปากจั �น จ.ระนอง:

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

058044 นางสาว วไิลวรรณ  ชาพมิล1 500.00 500.00

058048 นาง สุธาทพิย ์ แกว้กอง2 4,000.00 4,000.00

066125 นาย เกยีรตศิกัดิ T  เตม็พรอ้ม3 800.00 800.00

066361 นางสาว สารศิา  แกว้เมฆ4 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   D  ราย 6,100.00 6,100.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850406 อบต.ลาํเลียง จ.ระนอง:

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

016002 *นาย สุวรรณ  เพชรชู1 5,000.00 5,000.00

062763 นาง สารภ ี เตม็เมอืง2 800.00 800.00

062764 นาง บุญนํา  เขี+ยววงศ์3 1,000.00 1,000.00

067945 นาง ฤทธพิร  คงสมาน4 10,850.00 10,850.00

800799 นางสาว สุดาวรรณ  กิ�งแกว้5 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,150.00 19,150.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850408 อบต.บางใหญ่ จ.ระนอง:

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

021511 นาง ไพลนิท ์ โอง่ชติ1 6,600.00 6,600.00

022182 นาย เฉลมิพล  หมั �นไชย2 7,800.00 7,800.00

022187 นาง รสสุคนธ ์ หบัสุภา3 1,000.00 1,000.00

024980 นาย กวศีกัดิ T  วงศง์าม4 8,650.00 8,650.00

048726 นางสาว นนทพร  ชายใหม่5 1,500.00 1,500.00

057903 นางสาว ภทัรฤทยั  มศีริิ6 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,550.00 35,550.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850408 อบต.บางใหญ่ จ.ระนอง:

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

015988 นาย อนิรุจน์  เลาหะสราญ1 500.00 500.00

รวมชําระเอง  �  ราย 500.00 500.00

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850501 อบต.นาคา จ.ระนอง:

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

022188 นาย อนุวทิ  ชํานาญกจิ1 1,000.00 1,000.00

034632 นางสาว ศริพิร  อาํพะสุโร2 6,350.00 6,350.00

052507 นาง สุจรรยา  เจ๊ะหนู3 2,000.00 2,000.00

053923 นางสาว นุชตยิา  เวชกลา้4 13,000.00 13,000.00

071522 นางสาว ลดัดาวลัย ์ อาจหาญ5 500.00 500.00

700746 นาง ดารุณี  สนัประเสรฐิ6 10,650.00 10,650.00

701126 นาย อาคม  รตันพาหุ7 3,500.00 3,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,000.00 37,000.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('850502 ทต.กาํพวน จ.ระนอง:

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

034631 นาง กอบกุล  เชาวลติ1 9,450.00 9,450.00

058694 นาง มนัญชยา  ขุนภกัดี2 6,550.00 6,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,000.00 16,000.00

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

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

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

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
D.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��D�
ขอ้ D�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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


