
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบจ.พงังา จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 042708 5,000.00น.ส. อ่อนอนงค ์ เบา้วเิชี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นบปริง จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 025021 143,826.13นาย อศิรา  มณีโสะ

2 063385 600.00นาย วรากร  สุขสวสัดิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 144,426.13

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ถาํนําผดุ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 044016 6,734.00นาง เพญ็พศิุทธ ์ ลอยทอง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,734.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ตากแดด จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 017316 6,217.00นาง ราตร ี หนูงานแขม้

2 043959 5,750.00น.ส. สุจติรา  จลุษร

3 052461 7,766.00นาง อุไรวรรณ  สงิหการ

4 065304 600.00น.ส. ชุตมิา  เหนิหาว

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,333.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทุ่งคาโงก จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 027088 42,012.75น.ส. สุรยี ์ วนะกรรม

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 42,012.75

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะปันหยี จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 015690 19,150.00นาย สชุาต ิ ศรรีกัษา

2 015707 10,800.00นาง มาล ี สมทุรสารนัต์

3 048719 500.00น.ส. รมติา  ยมิปรงั

4 053806 800.00น.ส. กรรณาภรณ์  นาวง

5 054754 3,000.00น.ส. นภสัวรรณ์  มาหลา้

6 060849 500.00ว่าทรี.ต.หญงิ ยพุนิ  พทั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ป่ากอ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 057314 1,700.00น.ส. อุษา  กจิการนา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,700.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะยาวน้อย จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037635 1,000.00นาย นภดล  ภญิโญ

2 037636 1,000.00นาง วไิลวรรณ  ดาวเรอืง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.พรใุน จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 041785 750.00นาย จรสั  จนัทรท์อง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่านา จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 012707 5,000.00นาย อภหิาร  โทแกว้

2 039237 1,500.00นาย สวุญิณพฒัน์  ปรางน้อย

3 066306 5,000.00นาย เชาวลติ  งามแป้น

4 066318 2,000.00น.ส. จารณุ ี มปีระเทศ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เหมาะ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 014625 11,000.00นาย มานพ  ผลทวี

2 027344 1,000.00นาง วรรด ี ทพิยพ์มิล

3 040294 2,000.00นาย อดุลย ์ นุยงคภ์กัดิ

4 054296 500.00น.ส. รมณ  สงัโคมนิทร์

5 065298 800.00นาง เบญ็จมาศ  นาคนิมติร

6 066812 2,000.00นาง วยิดา  พรประสทิธิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,300.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.รมณีย ์จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011226 3,000.00นาง จริาภรณ์  กาฬแกว้

2 020808 3,300.00นาง พมิพร  ลกัษณจนัทร์

3 053722 1,000.00น.ส. พรวรนิทร ์ มลวิรรณ

4 056075 75,697.52น.ส. จนัทรท์วิา  ศริปิระธ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 82,997.52

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.โคกกลอย จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 005155 54,398.57นาง ณฐัรดา  ศริมิสุกิะ

2 059261 500.00น.ส. ทศัน์พสักร  ขรวัทองเ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 54,898.57

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ถาํ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037633 10,300.00น.ส. ดาราวรรณ  พลประสทิธิ

2 037643 8,650.00นาง สรุางค ์ ตนัคลี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,950.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กระโสม จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 054561 4,100.00นาง ลาวรรณ  แท่นทอง

2 062005 1,500.00น.ส. คณิศร  ทองวล

3 064098 15,000.00นาง จฑุาทพิย ์ คงสมบรูณ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กะไหล จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 039731 3,200.00นาย สเุทพ  ปฏมินิต์

2 044254 3,400.00นาง สคุนธ ์ ตณัฑวบิลูย์

3 049637 1,000.00นาง พจนา  แต่ประเสรฐิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่าอยู่ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 028367 3,300.00นาย นพพล  สาํรี

2 042350 7,430.00นาง รุง่รตัน์  กุลพนัธ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,730.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โคกกลอย จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007783 4,625.00นาย นพดล  นวลเลอืน

2 016390 6,850.00นาง พรรณรายณ์  เวณุผล

3 029333 3,800.00นาย เฉลมิพงศ ์ เจรญิศรี

4 037646 500.00นาง วลยัพร  ยงิยวด

5 037647 3,700.00น.ส. นวลทพิย ์ ศุภชยัสริิ

6 037648 1,000.00นาย วโิรธ  ขนาบแกว้

7 040879 4,200.00นาย จฑุา  มาศมาลยั

8 800261 500.00น.ส. ปญุญศิา  ศรคีนัหา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,175.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางนายสี จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 026103 500.00น.ส. นิตยพร  โดยศรเีอยีม

2 037650 500.00น.ส. ชนิกา  พนมชนารกัน์

3 037654 5,750.00น.ส. พาฝัน  หมอยา

4 050461 11,275.00นาง ชฎาธร  ลงักาพนิธ ์หงอ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,025.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางไทร จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 031559 750.00นาง จาร ี ผลทวี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โคกเคียน จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037642 4,600.00นาง จรญัญา  พรหมอนิทร์

2 041783 9,800.00น.ส. นฤมล  จนัทรแ์ดง

3 051452 1,000.00นาย กมล  ทพิยพ์มิล

4 051457 500.00น.ส. ธญัญาภรณ์  ชทูอง

5 061897 5,100.00นาย กนัตนินัท ์ เทอืกสบุร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.คึกคกั จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 014628 7,950.00นาง ประทพิย ์ ศรสีมทรง

2 014629 1,100.00น.ส. สายจติ  หลงเดยีว

3 057313 3,000.00นาง สวุรรณทา  พฒันพชิยั

4 057491 500.00นาย สทุธเิทพ  หนุ่มสาํเนา

5 063536 6,350.00นาย สามารถ  ภกัดรีตัน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.คึกคกั จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022193 1,000.00นาย สรุยินั  สง่คฤงคาร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 1,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะคอเขา จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 050066 500.00น.ส. นยันา  โคตรประทุม

2 055758 59,342.14น.ส. มขุมณี  ภานิม

3 057731 500.00นาย ศริชิยั  พงษจติเวชกุล

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 60,342.14

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ครุะ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022291 15,550.00นาง สริปิภา  ทองเจรญิ

2 024415 8,200.00นาย สงา่  ชรูตันา

3 024427 2,000.00นาย ชาตชิาย  ทองสง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางวนั จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013158 800.00น.ส. เพยีงโสม  ดาราแสง

2 026110 5,800.00นาย วชัรนิทร ์ นิยมแกว้

3 037652 5,600.00นาย ยทุธชยั  พลอยขาว

4 047080 2,150.00น.ส. กนัตา  ต่างจติร์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,350.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะพระทอง จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022194 750.00นาง ณิชชา  ลมิสกุล

2 050261 1,500.00นาย พรชยั  บาํรงุภกัดิ

3 055971 1,700.00น.ส. ณภทัรรพ ี อมรสนิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,950.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.แม่นางขาว จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 026108 1,500.00นาง ศรจีติรา  มว่งเมอืง

2 033015 5,550.00น.ส. วไิลพร  ตรชีุม

3 037657 6,950.00นาย นิพล  บรุะชดั

4 037658 1,100.00น.ส. จารณุ ี ณ พทัลุง

5 037659 800.00น.ส. จริภรณ์  พนัธค์ง

6 049889 8,350.00นาย ธวิา  ไทยแท้

7 057823 2,650.00น.ส. นฤมล  คงรวย

8 065085 1,100.00น.ส. ปานทพิย ์ บุญเกดิ

9 066214 800.00น.ส. สาธกิา  จนัดี



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.แม่นางขาว จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 066380 800.00นาง จลุลดา  บุญส่ง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ลาํแก่น จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022824 4,100.00น.ส. จริาพร  คงแกว้

2 045998 3,950.00นาย ธวชัชยั  บรรจงแจม่

3 051969 11,050.00นาง ทพิวรรณ  สขุสม

4 054559 6,750.00น.ส. ไขศร ี จนัทสาร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,850.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทบัปดุ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 041787 1,000.00น.ส. อญัชนา  บุตรน้อย

2 041789 500.00นาง ประทุม  ตนัเจรญิรตัน์

3 056346 2,000.00น.ส. กนกพตัร  เจรญิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ทบัปดุ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037656 1,000.00นาง เยาวพรรณ  วาสกิาร

2 052528 1,000.00นาย ชวลติ  ณ นคร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.มะรุ่ย จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004639 500.00น.ส. อรวรรณ  บุตรน้อย

2 004898 750.00นาง เพญ็ศร ี ภู่เกษมวรางก

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,250.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โคกเจริญ จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 019935 5,150.00นาง สกุฤตา  นวลแกว้

2 037655 5,950.00น.ส. นิตยา  สดุชู

3 041791 500.00นาย จริวุฒ ิ ประเสรฐิสุข

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางเหรียง จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 062008 800.00นาง อรยิา  แสวงกจิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท้ายเหมือง จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 009629 11,300.00นาง สวุรรญา  สะโตน

2 057669 2,600.00นาย ปรชัญา  ไกรนรา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท้ายเหมือง จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 044745 6,950.00นาย ไพโรจน์  รตันดลิก ณ ภ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 6,950.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาเตย จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007815 4,050.00นาย วโิรจน์  เป็นสขุ

2 040874 5,700.00น.ส. วนิดา  ซุ่ยรกัษา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางทอง จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037667 5,000.00นาย เกรยีงศกัด ิ ทองสกุล

2 061139 1,100.00นาง มลัลกิา  ทองเชอืม ไช

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,100.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ลาํภี จ.พงังา

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 024430 1,000.00น.ส. ฐตินินัท ์ ดวงจนัทร์

2 054562 3,950.00นาย อศิราวุฒ ิ กมิซอื

3 064345 600.00น.ส. นภาพร  ลแีสวงสขุ

4 064349 800.00น.ส. สุจติตรา  ฝังชลจติร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,350.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั


