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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960002 อบจ.นราธิวาส จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023954 นางสาว สนิุมาน  หาสกุล1 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 ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960101 ทม.นราธิวาส จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004773 นาย ณฐัศกัดิ Q  จนัทโรจวงศ์1 3,000.00 3,000.00

017867 นางสาว เรวด ี หริญัวงศ์2 9,400.00 9,400.00

052529 นาง นพวรรณ  อาํนวยพนูสขุ3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 13,200.00 13,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960103 อบต.ลาํภ ูจ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051400 นาย นนท ์ จนัทรบ์ุญรอด1 10,000.00 10,000.00

051538 นาง สเุพยีงพร  เพชรทอง2 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,000.00 15,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960104 อบต.มะนังตายอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

058873 นางสาว ศุทธนีิ  หน่อแดง1 1,000.00 1,000.00

059637 นางสาว อะซยีะห ์ หะยดีอืเระ2 500.00 500.00

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 ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960105 อบต.บางปอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

030197 นาย ธวชั  พลูภกัดี1 500.00 500.00

030199 นางสาว รอซยี๊ะ  ยโูซ๊ะ2 2,600.00 2,600.00

045726 นาง สรุางคนาวรรณ  กาลรตัน์3 2,300.00 2,300.00

050759 นาง ฟาดล๊ีะ  มะ4 9,300.00 9,300.00

066613 นางสาว พชัราภรณ์  อนิทรส์วุรรณ5 800.00 800.00

066614 นางสาว ฮาลเีมาะ  เมเฮ6 600.00 600.00

068615 นาย ธนวตัร  จงไกรจกัร7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,200.00 17,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960106 อบต.กะลุวอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015652 นาย หรนู  เพง็โอ1 2,000.00 2,000.00

015670 นางสาว กลัยา  เมอืงละออง2 2,000.00 2,000.00

028933 นางสาว นูรดีาห ์ เจะอามะ3 17,650.00 17,650.00

034645 นาง ซลัมา  บอืซา4 10,050.00 10,050.00

046409 นาง นรารตัน์  สอืแม5 7,450.00 7,450.00

051304 นางสาว อรุณี  สแีดง6 17,100.00 17,100.00

055229 นางสาว วนิดา  บุญชู7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 57,750.00 57,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960107 ทต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008416 นางสาว สรญัญา  ตูแวปเูต๊ะ1 2,700.00 2,700.00

010346 นาย อบัดุลราซ ิ ลอแม2 1,000.00 1,000.00

024519 นาย ทวเีดช  เจรญิพานิช3 500.00 500.00

055139 นาง สนิุตตา  ปกัษรีกัษ์4 8,650.00 8,650.00

055144 นางสาว มาลรีตัน์  การุโณ5 9,450.00 9,450.00

060725 นางสาว สริกิาญณ์  เจรญิสริเิกศ6 6,750.00 6,750.00

060803 นางสาว กลัยรตัน์  ศรสีวสัดิ Q7 800.00 800.00

065977 นางสาว กวสิรา  พุฒแกว้8 800.00 800.00





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960107 ทต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068613 นาง มยุเรศ  เลศิลกัษณานุการ9 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 31,750.00 31,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960108 อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004813 นาง เกษรา  แสงผล1 5,800.00 5,800.00

004816 นาง รุจริา  สวุรรณ์ลี2 1,500.00 1,500.00

010349 นาย พศิุทธ ์ หนูแก่นเพช็ร3 500.00 500.00

010350 นาง อาโน  ศรสีขุ4 1,500.00 1,500.00

014417 นาง ญาณินี  ดาํคง5 18,700.00 18,700.00

017876 นาย พลากร  จนัทรห์อม6 500.00 500.00

022014 นางสาว อจัญา  เพช็รแกว้7 2,000.00 2,000.00

053960 นาง ณฐัชา  พึ�งตําบล8 5,850.00 5,850.00

054183 นางสาว เจะไอนี  เจะเตะ9 12,200.00 12,200.00

072094 นาง เนาวลกัษณ์  มะสกิะ10 2,100.00 2,100.00

072130 นางสาว รชันีกร  แซ่โคว้11 2,100.00 2,100.00





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960108 อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072218 นาย อารฟั  ทะยดีาโอะ12 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 53,250.00 53,250.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960201 ทม.ตากใบ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004110 นางสาว เจ๊ะรอบยี๊ะ  เจ๊ะเดง็1 750.00 750.00

056722 นาย เจนวทิย ์ ดว้งสขุ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,250.00 1,250.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960204 อบต.พรอ่น จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037868 นาย สมพร  ชยัชนะ1 500.00 500.00

039767 นาย จติต ิ ศรสีวุรรณ2 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,250.00 1,250.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960205 อบต.ศาลาใหม่ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004804 ส.ต.ท. แวรอย๊ะ  แวอมูา1 1,000.00 1,000.00

031690 นาย สทุธศิกัดิ Q  อวรรณวงษ์2 500.00 500.00

031691 นาย วนัอดีรีสิ  อารง3 500.00 500.00

052569 นางสาว นิรชา  รตันมณี4 500.00 500.00

069786 นางสาว เกวลนิ  วชัระถาวร5 2,100.00 2,100.00

069795 ส.อ. ธรรมฤทธิ Q  ไตรทพิยพงศ์6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,300.00 5,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960206 อบต.บางขนุทอง จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015698 นาง นนัทนิ  คงบุตร1 1,500.00 1,500.00

015709 นาย ชยัพจน์  ขานโบ2 500.00 500.00

032884 นาง วรรณด ี หมวกรอง3 500.00 500.00

039769 นาง ภาวด ี ศรสีวุรรณ4 500.00 500.00

060728 นาย นุ  ขวญัสบื5 500.00 500.00

060979 นางสาว พชิามญช ์ พราหมเพชร6 17,650.00 17,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,150.00 21,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960207 อบต.เกาะสะท้อน จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

007830 นาย มนูญ  คงดี1 1,100.00 1,100.00

011642 นาย ฮาวาร ี เปาะสา2 1,100.00 1,100.00

056273 นาง สมจติร ์ พนัธโ์ภชน์3 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 3,200.00 3,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960208 อบต.นานาค จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009809 นางสาว นิรฮูานิง  นิอาซงิ1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 800.00 800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960209 อบต.โฆษิต จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004821 นาย อาํนวย  ทองจนิดา1 2,100.00 2,100.00

024522 นาย กรวทิย ์ พรหมพลู2 500.00 500.00

056359 นาย สวราช  วนัคณะ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 3,100.00 3,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960301 อบต.บาเจาะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

063517 นาง มสัณีย ์ เจะนิ1 600.00 600.00

063519 นางสาว อานีดา  กาเจ2 2,650.00 2,650.00

065946 นางสาว ซอบ๊ะ  อดีงิ3 3,300.00 3,300.00

071955 นางสาว ใยนะ  เจ๊ะเลาะ4 1,500.00 1,500.00

071956 นางสาว อามาณี  หะยนีาแว5 700.00 700.00

072120 นาง ราชนี  แวอุมา6 1,300.00 1,300.00

072996 นาย มะรอพา  มามะ7 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,350.00 11,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960302 ทต.ต้นไทร จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069415 นาย อาหมดัเฟนด ี สาและ1 2,200.00 2,200.00

069416 นางสาว วรรณสนุยัดา  มะลี2 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,800.00 4,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960303 ทต.บาเจาะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

060981 นางสาว ปวณีา  ใจสมุทร1 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,500.00 2,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960304 อบต.ลุโบะสาวอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026636 นาย อุสมาน  สาเมาะ1 2,000.00 2,000.00

043963 นางสาว อชริญาณ์  นิลน้อย2 1,100.00 1,100.00

048788 นาย อบัดุลมานาพ  ราคุ3 1,000.00 1,000.00

052147 นางสาว พชียาภรณ์  นุ้ยเตม็4 1,100.00 1,100.00

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 ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960305 อบต.กาเยาะมาตี จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016173 นาย ขจรเกยีรต ิ เจรญิกุล1 7,150.00 7,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,150.00 7,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960306 อบต.ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004837 นาย อดุลย ์ ยดีงิ1 2,000.00 2,000.00

006993 นาย อสิมาแอ  เวาะมะ2 6,700.00 6,700.00

031681 นาย มะตอลา  กะแลแปะ3 500.00 500.00

070661 นางสาว มารนีี  นิมะ4 1,300.00 1,300.00

072030 นาง นาซยีะ  สะ5 2,600.00 2,600.00

072443 นาง พาซยี๊ะ  มะหะมะ6 2,200.00 2,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,300.00 15,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960307 อบต.บาเระเหนือ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050757 นาง ฮาลเีม๊าะ  หนิ1 9,950.00 9,950.00

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 ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960308 อบต.บาเระใต้ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

045727 นาย โมฮมัหมดั  หะยสีะอะ1 14,800.00 14,800.00

057117 นางสาว แววาฮดีาห ์ แวสะมะแอ2 5,350.00 5,350.00

700248 นางสาว ดาราณี  อลีา3 9,550.00 9,550.00

800486 นางสาว ฮามดีะห ์ หะแวบอืเจาะ4 500.00 500.00

800487 นาย อบัดุลรอมนั  ดงิ5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,700.00 30,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960402 ทต.ยี�งอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

056448 นาง มสัลซีา  ปาทาน1 1,100.00 1,100.00

073171 นาย อนุชา  ศรชียั2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,600.00 2,600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960403 อบต.ละหาร จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009118 นาย มะสอืนุง  อแีม1 1,000.00 1,000.00

009120 นาง พารดีะห ์ คอลออาแซ2 1,000.00 1,000.00

012838 นาง ขนิษฐา  แพมิ�ง3 1,100.00 1,100.00

068281 นางสาว รอยตีา  สาและ4 800.00 800.00

068282 นางสาว โนรมา  ดอเลาะ5 8,100.00 8,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,000.00 12,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960404 อบต.จอเบาะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017862 นาย มะยมัร ี บรีู1 24,736.61 24,736.61

045359 นาย อนัวาร ์ กดุูส2 11,462.32 11,462.32

045361 นาง นูรสิา  ยอมเตม็3 25,427.21 25,427.21

060727 นางสาว เกศราวรรณ  โยธาบรบิาล4 12,350.00 12,350.00

060980 นางสาว สภุชัชา  เสารศ์รน้ีอย5 13,400.00 13,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 87,376.14 87,376.14

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960406 อบต.ลุโบะบือซา จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004613 นาย มะซาอดู ี อาแว1 8,950.00 8,950.00

012692 นางสาว พาตเีม๊าะ  ซะรแีลเม2 12,400.00 12,400.00

012693 นาง วชิุดา  กลูเกื+อ3 16,850.00 16,850.00

015684 นางสาว กุสมุา  สวุรรณพงษ์4 9,250.00 9,250.00

056244 นางสาว วนัไซนฟั  แวสาและ5 1,100.00 1,100.00

065976 นางสาว ฟาตเีมาะ  หะเดวา6 1,100.00 1,100.00

066577 นาย ซอลฮา  อมูา7 1,100.00 1,100.00

066894 นางสาว กานตร์วนิท ์ ยากะบลิ8 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 51,850.00 51,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960501 ทต.ตนัหยงมสั จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054705 นางสาว นภสัรพ ี ทองแดง1 11,400.00 11,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,400.00 11,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960503 อบต.ตนัหยงมสั จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016231 นางสาว มนตท์พิย ์ มาศรี1 5,600.00 5,600.00

031694 นางสาว นิรอฮานี  นิกโูน2 500.00 500.00

042386 นาง ทพิวรรณ  จนัทรโคบุตร3 3,300.00 3,300.00

045360 นางสาว รชันก  เพช็รค์ง4 4,400.00 4,400.00

051945 นางสาว สภุาภรณ์  ผ่อนผาสขุ5 600.00 600.00

067410 นาย วรนิทร  บุญสนิท6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,900.00 15,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960504 อบต.ตนัหยงลิมอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004093 นางสาว พนิดา  อนิทมล1 7,050.00 7,050.00

017877 นางสาว เพญ็ศร ี ไชยแดง2 1,000.00 1,000.00

031693 นาง เปาซยีะห ์ มะดเียาะ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 8,550.00 8,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960506 อบต.กาลิซา จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009108 นางสาว ณสัรนีท ์ กลาแต1 6,350.00 6,350.00

019709 นางสาว รอซด๊ีะ  รอแมยะ2 17,350.00 17,350.00

019715 นางสาว อญัญารตัย ์ จนัทรนราย3 6,450.00 6,450.00

071270 นาง รุสนานี  หวงัอนี4 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,450.00 31,450.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960507 อบต.บาโงสะโต จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026999 นางสาว เนตรนภา  ทองยอด1 7,950.00 7,950.00

027002 นาง รอกายะ  มติรจาํเรญิผล2 4,500.00 4,500.00

038677 *นางสาว สพุรทพิย ์ เชื+อช่วยบาํรุงกุล3 8,950.00 8,950.00

051121 นางสาว ยุวด ี ชา้งแกว้4 500.00 500.00

051123 นาง อรวรรณ  ศริาพรรณ5 13,870.56 13,870.56

065052 นางสาว รุสนา  สาและ6 800.00 800.00

065053 นางสาว ฮายาต ี มะเกะ7 800.00 800.00

065054 นางสาว สมใจ  พรหมบุตร8 800.00 800.00





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960507 อบต.บาโงสะโต จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065055 นาง ลาตพีะห ์ เจ๊ะอาแซ9 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 38,970.56 38,970.56

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960508 อบต.เฉลิม จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

053961 นาง ซารฟีะห ์ พริยิะทรพัย์1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960509 อบต.มะรอืโบตก จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004812 นาง ชลลดา  กองทพัธรรม1 1,500.00 1,500.00

017865 นางสาว อสันีย ์ เบญจสมยั2 7,250.00 7,250.00

039766 นาง สนิุดา  สะมะแอ3 2,000.00 2,000.00

071537 นางสาว นูรซลีา  อาบ๊ะ4 500.00 500.00

700454 นางสาว รุสนานี  อบัดุลรอแม5 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,550.00 12,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960601 อบต.รอืเสาะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050792 นาย มกตา  ปาแด1 500.00 500.00

058451 นางสาว รอพอีะ  มาสา2 500.00 500.00

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 ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960605 อบต.สามคัคี จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017007 นางสาว ไซนบั  สาบดีี1 500.00 500.00

017013 นาย โรซานี  อาแวมะ2 7,050.00 7,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,550.00 7,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960608 อบต.รอืเสาะออก จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011636 *นาย วนัอพิล ี แวดอืราแม1 45,111.23 18,962.61

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 45,111.23 18,962.61

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960610 อบต.สุวารี จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011643 นาย ปอซ ี มะมงิ1 1,000.00 1,000.00

024515 นางสาว นภสัสร  สวสัดมิงคล2 500.00 500.00

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 ��/� แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960702 อบต.ตะมะยูง จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011641 นางสาว สอบารหีย๊ะ  สะดอ1 11,450.00 11,450.00

031699 นาย อาลาว ี ยโูซ๊ะ2 10,850.00 10,850.00

040933 นาง รอมอืล๊ะ  ปายอดอืราแม3 24,900.00 24,900.00

040934 นาง ชุตมิา  สนิสงวน4 8,800.00 8,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 56,000.00 56,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960703 อบต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012697 นาย ฮาสนั  อาบดูายอ1 1,500.00 1,500.00

064663 นางสาว ณฐัธดิา  บวัศรี2 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,300.00 2,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960705 อบต.เชิงคีรี จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066823 นางสาว ภทัธริา  แปะดาํ1 800.00 800.00

066825 นางสาว สไูวบ๊ะ  อาลี2 600.00 600.00

066826 นางสาว ไลลา  มะมงิ3 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960706 อบต.กาหลง จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026268 นาง จรีาพา  นิลวสิทุธิ Q1 18,250.00 18,250.00

037871 นางสาว จุฑารตัน์  เดชสงคราม2 500.00 500.00

038682 นางสาว ศุเพญ็แข  สมบตัิ3 7,450.00 7,450.00

061540 นางสาว รุ่งทพิย ์ เล่นทศัน์4 6,550.00 6,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,750.00 32,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960707 อบต.ศรีบรรพต จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049811 นาย ยาการยีา  บอืราเฮง็1 17,700.00 17,700.00

066473 นาย ชยพล  นวลละออง2 800.00 800.00

068394 นางสาว ภชัรา  คลา้ยสบุรรณ3 9,803.62 9,803.62

068545 นางสาว นูรฮีา  หะยอีาแว4 1,300.00 1,300.00

068546 นาย สไุลมาน  แวสานิ5 1,300.00 1,300.00

801398 นางสาว ปารด๊ีะ  มนู๊ะ6 500.00 500.00

801399 นางสาว ฟาตอืเม๊าะ  เจ๊ะอาบ๊ะ7 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,403.62 32,403.62

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960801 อบต.แว้ง จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042387 นางสาว นภสัสร  เรอืงผดุง1 1,500.00 1,500.00

053552 นางสาว สวุรรณา  กาลแูป2 500.00 500.00

071748 นาย มะยตู ี บนิหะมะ3 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 2,700.00 2,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960802 ทต.บูเกะ๊ตา จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049666 นาย อรรถสทิธิ Q  อาแว1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960803 ทต.แว้ง จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004825 นาย พเิชฐ  บุญลกึ1 16,550.00 16,550.00

063765 นางสาว มารนีิ  นิมะนอ2 5,150.00 5,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,700.00 21,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960804 อบต.กายูคละ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011619 นาง พนารตัน์  บุญชชู่วย1 500.00 500.00

066575 นางสาว รซูก๊ีะ  ดาโอะ2 9,650.00 9,650.00

068098 นาง ปารชีาต  บาการาง3 600.00 600.00

072297 นาง ซาํซยีะห ์ จาราแว4 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,050.00 12,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960806 อบต.โละจดู จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

064507 นาย อายุ  บอืราเฮง1 7,000.00 7,000.00

065630 นาง สธุดิา  คงสกุ2 8,150.00 8,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,150.00 15,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960902 อบต.สุคิริน จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015184 นาง มารยี๊ะ  นิลวตัร1 1,100.00 1,100.00

015382 นาง ประทุม  สขุแดงพรหม2 1,500.00 1,500.00

016201 นาย นิคม  อุดมเดช3 2,550.00 2,550.00

039768 นาง วรรณภา  ศริริกัษ์4 1,500.00 1,500.00

055532 นางสาว ทกัษพร  พลูศรี5 1,300.00 1,300.00

055557 นาย พรศกัดิ Q  แซ่จั �ว6 500.00 500.00

056348 นางสาว ลกัขณา  หวงัสขุ7 6,450.00 6,450.00

064840 นางสาว จุรรีตัน์  ทองจารุแข8 1,500.00 1,500.00

064853 นางสาว อธชิา  ศรสีวุรรณ9 1,100.00 1,100.00

065072 นาง สกุณา  พรหมหาไชย10 5,850.00 5,850.00





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960902 อบต.สุคิริน จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066708 นาง รววิรรณ  ชชูาย11 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 23,950.00 23,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960904 อบต.เกียร ์จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022148 *นาง วรรณา  สทิธเิชาวนะ1 8,350.00 8,350.00

022152 นาง ทฆิมัพร  อนิทการ2 16,650.00 16,650.00

032263 นางสาว ศรยีา  เพช็รรตัน์3 2,000.00 2,000.00

052149 นาย ธวชัชยั  ใบจิ4 9,450.00 9,450.00

052150 นาย กติตพิงษ์  แสงวรรณลอย5 16,250.00 16,250.00

065185 นาง รอซลีา  บนิมะนอร์6 14,200.00 14,200.00

066291 นาง สตีคีอลเีย๊าะ  การี7 9,700.00 9,700.00

066294 นาง สายสนีุย ์ แซ่ลิ�ม8 7,400.00 7,400.00

066582 นางสาว ซลัวา  บนิสลาม9 800.00 800.00

067594 นาย บาสกู ี นาวี10 800.00 800.00

067624 นาย สกล  มะสกิะ11 2,100.00 2,100.00

072457 นาย จริวฒัน์  ดาํรงกลู12 1,500.00 1,500.00





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960904 อบต.เกียร ์จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801388 นาย วรภคั  มงคลวจัน์13 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �J  ราย 89,700.00 89,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('960905 อบต.ภเูขาทอง จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004828 นาย เอกสทิธิ Q  ศรดีาํ1 2,000.00 2,000.00

032881 นางสาว มนสันนัท ์ เอยีดนุสรณ์2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,000.00 4,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961002 ทม.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009111 นางสาว ไพรนิ  กล่อมเกลี+ยง1 1,000.00 1,000.00

050631 นางสาว พาขวญั  เมอืงสาคร2 30,000.00 30,000.00

051190 นางสาว ชนิกานต ์ สนิธนูชยั3 500.00 500.00

051315 นางสาว ยุพนิ  พรหมภกัดี4 10,170.10 10,170.10

069525 นางสาว พรรณราย  หลงพรหม5 700.00 700.00

072099 นางสาว ศุภกิา  นาคะวโิรจน์6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,870.10 43,870.10

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961003 ทต.ปาเสมสั จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004775 นาย นิวฒัน์  ไชยยาว1 2,000.00 2,000.00

047382 นาย ซาวปี  อบัดุลมายิ2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,000.00 3,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961004 อบต.มูโนะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004779 นางสาว สดุสาย  แดงดี1 5,000.00 5,000.00

007006 นาง ฮามเีนาะ  นุ้ยผอม2 6,650.00 6,650.00

022280 นาย ประดษิฐ ์ ทองดี3 9,300.00 9,300.00

028940 นางสาว รอกาย๊ะ  มะยนุู4 1,500.00 1,500.00

028941 นางสาว วมิล  หนุรตัน์5 750.00 750.00

028942 นางสาว สภุาพร  จนัทรบ์ุญรอด6 500.00 500.00

039771 นางสาว สารปีะ  รอเสะ7 17,300.00 17,300.00

059077 นาย พรีนนัท ์ หตัถกจินิกร8 8,250.00 8,250.00

069995 นางสาว ชฏาภรณ์  ทองอ่อน9 1,500.00 1,500.00

069996 นางสาว ฟีรราณี  เปาะแมรซีอ10 1,100.00 1,100.00

069997 นางสาว อมรพรรณ  แถมเงนิ11 1,100.00 1,100.00





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961004 อบต.มูโนะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

700516 นาง สภุาวด ี พรหมสกุล12 11,800.00 11,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 64,750.00 64,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961005 อบต.ปูโยะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004780 นางสาว อุทศิา  มะหะหมดั1 13,800.00 13,800.00

030203 นาย สรุเชษฐ  ลอืแมะ2 19,000.00 19,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,800.00 32,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961102 อบต.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011629 นาย สทิธพิงษ์  จนัทรแ์กว้1 5,500.00 5,500.00

011633 นาง ดุษด ี ช่วยเสน2 1,100.00 1,100.00

011639 นาง สภุาวด ี เวทโอสถ3 500.00 500.00

050751 นางสาว ศรกีญัญา  ภู่สาย4 20,150.00 20,150.00

053411 นาย เอกชยั  คงถาวร5 1,100.00 1,100.00

060726 นาง อาภาพร  บุญแกว้6 5,700.00 5,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 34,050.00 34,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961103 ทต.ปะลุร ูจ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004811 นาย สายนัต ์ กองสวุรรณ์1 6,700.00 6,700.00

008414 นาย อุสมาน  นาคสง่า2 24,950.00 24,950.00

037670 นาย อุดร  สจีนัทร์3 500.00 500.00

051188 นาย วรพจน์  สาลยั4 21,696.23 21,696.23

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 53,846.23 53,846.23

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961104 อบต.โตะ๊เดง็ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

030202 นาง วญิ]ชูน  มะซนั1 7,450.00 7,450.00

032885 นาง อญัชล ี แกว้สกุใส2 1,500.00 1,500.00

067356 นาง โนรดีา  บอืราเฮง3 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 10,950.00 10,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961105 อบต.สากอ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026265 นางสาว วนิดา  อาแวกอืจิ1 7,450.00 7,450.00

066571 นางสาว กสัตนีิ  อซีอ2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,150.00 8,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961106 อบต.ริโก๋ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066425 นาย ซมัซุดดนี  ตาเละ1 2,550.00 2,550.00

066588 นางสาว ฟารเ์รยีต ี หะยอีาแด2 8,200.00 8,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,750.00 10,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961107 อบต.กาวะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071499 นางสาว โนรา  มะ1 900.00 900.00

071523 นาง โสภา  สวุรรณมณี2 1,100.00 1,100.00

071889 นาย มฮูาํหมดั  สมะแอ3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   J  ราย 3,500.00 3,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961201 อบต.จะแนะ จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010342 นาย อบัดุลเราะหมาน  พรหมแกว้1 750.00 750.00

048789 นาย มฮูมัหมดัอาบดีนี  บนินิมุ2 7,450.00 7,450.00

054102 นาย เพาซ ี หะมะ3 6,450.00 6,450.00

066300 นาย อนุรกัษ์  ทองป้อง4 8,500.00 8,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,150.00 23,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('961303 อบต.มะรอืโบออก จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015661 นาง วไิล  สวุรรณธนู1 20,000.00 20,000.00

058379 นางสาว เจ๊ะมยู ี เจ๊ะอาแว2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,500.00 20,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*





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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('965001 หน่วยงานอื�น จ.นราธิวาส จ.นราธิวาส:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

043962 *นาง โนรคีาน  เจ๊ะอุมา1 23,887.98 10,212.13

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,887.98 10,212.13

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

1.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉนิ
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
J.เงนิตน้ฉุกเฉนิ
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���N/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผู้กู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*




