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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((010000 สอ.อปท. จ.ปทุมธานี:

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

019318 *นางสาว องัคณา  รบุิญ1 378,875.81 14,261.07

019320 นางสาว รชัปภา  ยิ)มละมยั2 28,341.93 28,341.93

029364 นาง ศจุนิธร  เทพไกรษร3 14,103.08 14,103.08

029365 นางสาว ชญานี  อมิี4 10,100.00 10,100.00

029366 นางสาว มนสัวนิ  ศรทีองดี5 23,601.32 23,601.32

032264 นางสาว ฐติาภรณ์  สขุแจง้6 11,600.00 11,600.00

037879 นางสาว เตอืนจติต ์ ศรแีสนตอ7 13,650.00 13,650.00

037880 นางสาว อษิยา  พวงจนัทร์8 29,855.28 29,855.28

037883 นางสาว ประชมุพร  คลา้ยทอง9 19,550.00 19,550.00

037884 นาย ภาคภมู ิ แกว้กนัทา10 19,700.00 19,700.00

040368 นางสาว เบญญทพิย ์ สนีวล11 20,501.13 20,501.13

045141 นาง พชัรมณฑ ์ ศวิะพริฬุหเ์ทพ12 18,750.00 18,750.00

045142 นาย หสันยั  มเีงนิ13 11,000.00 11,000.00

047902 นางสาว สปุราณี  อนิภวูา14 18,150.00 18,150.00

050096 นางสาว โสภาพรรณ  เชยกลิ�นเทศ15 9,450.00 9,450.00

051912 นางสาว วริาภรณ์  ทองปาน16 9,750.00 9,750.00

052129 นางสาว ปิยาภา  ภคเจรญิพงศ์17 14,055.97 14,055.97

052444 นางสาว อรวรรณ  วรรณศริิ18 19,772.59 19,772.59

053124 นางสาว ศรินิทรา  อนิสว่าง19 5,600.00 5,600.00

057518 นางสาว ชนิกานต ์ บรรเจดิกาญจน์20 11,450.00 11,450.00

059490 นางสาว นฤมล  ศรธีวชั ณ อยธุยา21 6,550.00 6,550.00

062415 นางสาว ศริพิร  ฤทธริงค์22 13,352.05 13,352.05

065258 นาย กติตศิกัดิ J  ถาวร23 23,693.31 23,693.31

066285 นาย วรีะพงษ์  โสสทุธิ J24 4,950.00 4,950.00

066919 นาย วชัรวทิย ์ ชนุถนอม25 9,563.56 9,563.56

067377 นางสาว สธุมิา  เกื)อรตัน์26 5,000.00 5,000.00

067637 นางสาว มรินัต ี ศรเีษม27 900.00 900.00

067780 นางสาว วรญัญา  อนิหนู28 6,050.00 6,050.00

067781 นางสาว สลีวต ี นิศามณีวงศ์29 1,500.00 1,500.00

068610 นางสาว นาลนิี  สมศรี30 8,002.16 8,002.16

073680 นาง จารวุรรณ  มาลาศรี31 2,100.00 2,100.00

073775 นางสาว นภสร  สาละสาลนิ32 500.00 500.00

073776 นางสาว เรวด ี จนัทนูเดช33 500.00 500.00

073777 นาง เกศกมล  ใจสาหสั34 5,000.00 5,000.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((010000 สอ.อปท. จ.ปทุมธานี:

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

073778 นางสาว อนนัตท์พิย ์ เจรญิศรี35 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 776,518.19 411,903.45

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((010000 สอ.อปท. จ.ปทุมธานี:

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

801747 นาย สราวุธ  ต๊ะมา1 500.00 500.00

802018 นาง บวัฮอง  ทพิยร์กัษ์2 1,000.00 1,000.00

รวมชาํระเอง  �  ราย 1,500.00 1,500.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130002 อบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี:

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

053405 นางสาว จริาภรณ์  นํ)าทรง1 1,500.00 1,500.00

059370 นาย ภานุพนัธุ ์ วฒันธาํรงค์2 5,350.00 5,350.00

068025 นาย ปิยะพงษ์  วงัเหมอืย3 4,150.00 4,150.00

068381 นางสาว มณีกานต ์ ทองแกว้4 2,600.00 2,600.00

069826 นางสาว วรรณี  นวลฉวี5 1,500.00 1,500.00

700766 นางสาว ดวงพร  ขนุชาํนาญ6 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,100.00 17,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130101 ทม.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี:

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

047922 *นาย สมศกัดิ J  สวุรรณสาร1 288,720.57 17,740.80

049905 *นาย จาํนงค ์ แสนจาํหน่าย2 5,000.00 5,000.00

050054 *นาย วชิยั  สมสมยั3 4,982.05 2,735.57

050393 *นาย กาํธร  โอสถจนัทร์4 14,680.08 4,021.47

061124 นาง ทนัใจ  ปรชีานุวฒัน์5 1,000.00 1,000.00

068861 นางสาว กานตส์นิี  พรประเสรฐิ6 700.00 700.00

072049 นาย วนิยั  พวงยาว7 2,600.00 2,600.00

073799 นาย นิธภิทัร  ภคเจรญิพงศ์8 700.00 700.00

073803 นาย พชิยั  แกว้กระจา่ง9 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   V  ราย 319,882.70 35,997.84

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130102 ทต.บางหลวง จ.ปทุมธานี:

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

027084 นาง นฤภร  ถาวรผล1 60,312.55 8,995.41

034569 นาย กนัตณชั  ทปีตท์นิกฤติ2 500.00 500.00

046434 นางสาว สกุาญญา  ดสีวสัดิ J3 14,755.30 14,755.30

056735 นาง ศภุรดา  จนัทรช์กูลิ�น4 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 78,867.85 27,550.71

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130103 ทม.บางกะดี จ.ปทุมธานี:

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

063785 นาง รุง่นภา  เดชะดี1 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 600.00 600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130105 ทต.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี:

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

015687 นางสาว นิภา  ลอยประดษิฐ์1 2,000.00 2,000.00

015780 นาย วทิวสั  เรอืงทอง2 7,000.00 7,000.00

056156 นางสาว สฑุารตัน์  ยงเยี�ยงพนัธ์3 10,050.00 10,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,050.00 19,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130106 ทต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี:

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

026507 นาย ชชัวาลย ์ วงศส์วรรค์1 500.00 500.00

034008 นางสาว ศศนิา  โสภาพนัธ์2 21,600.00 21,600.00

068473 นาง สมคดิ  แสงทอง3 600.00 600.00

069314 นางสาว ภคันนัท ์ ศรมีงคลสริิ4 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 24,000.00 24,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130107 อบต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี:

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

058750 นางสาว อรทยั  บดรีฐั1 14,903.64 14,903.64

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,903.64 14,903.64

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130108 อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี:

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

016802 *นาย เอกชยั  อนัพรหมมา1 3,600.00 3,600.00

049292 นางสาว ณฐัพมิล  คาํนึงบุญ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,700.00 4,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130109 ทต.บางขะแยง จ.ปทุมธานี:

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

047114 นางสาว กรเกษ  เจรญิวชัรวทิย์1 13,900.00 13,900.00

047930 *นางสาว วชิดุา  ปรชีานุกลู2 124,742.87 7,575.50

068604 นาง สภุาวด ี คลา้ยอน้3 18,877.94 18,877.94

069787 นางสาว ศรนิยา  สรุยิะฉาย4 2,100.00 2,100.00

072385 นาง สรุนิธร  ชาญสมร5 1,100.00 1,100.00

073212 นาง สริกิาญจน์  โกมลวานิช6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 162,220.81 45,053.44

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130110 ทม.บางควูดั จ.ปทุมธานี:

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

015715 นางสาว ละออง  บาํรงุบุตร1 1,100.00 1,100.00

015756 นาง ไสว  หงิสนัเทยีะ2 3,300.00 3,300.00

050624 นางสาว ปิยภรณ์  ฤทธิ Jเลศิ3 1,300.00 1,300.00

068367 นาย อภสิทิธิ J  พรอารเีอกชน4 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 10,700.00 10,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130111 อบต.บางหลวง จ.ปทุมธานี:

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

009130 *นาง ปิยนุช  นนทม์ตุิ1 363,769.18 84,214.33

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 363,769.18 84,214.33

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130112 ทต.บางเดื�อ จ.ปทุมธานี:

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

021843 นาง มลัลกิา  ทนงค์1 10,000.00 10,000.00

021853 นาง เสาวล ี ขนัธจนัทร์2 15,700.00 15,700.00

021855 นาง สภุาภรณ์  ทองคาํ3 9,900.00 9,900.00

030254 นาย ธวชัชยั  แมลงภู่4 1,000.00 1,000.00

030255 นางสาว นิภาวรรณ  เรอืงฤทธิ J5 18,300.00 18,300.00

047116 *นาย เสน่ห ์ เกดิจั �น6 139,735.80 17,702.72

064658 นาย ณฐัพงษ์  ธรรมสธุรี์7 10,000.00 10,000.00

067907 นาง วรรณิดา  ดรีตัน์8 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 205,435.80 83,402.72

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130113 อบต.บางพดู จ.ปทุมธานี:

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

050366 นาง ยพุา  แสงฉตัร1 4,800.00 4,800.00

065363 นาย ภรู ิ สทุศัน์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,300.00 6,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130114 ทต.บางพนู จ.ปทุมธานี:

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

033678 นาย ศภุวฒัน์  มศีรี1 800.00 800.00

043362 นางสาว วลิาวรรณ  ทองบุญ2 800.00 800.00

046802 นางสาว นนัธยิา  ทองเสรมิ3 500.00 500.00

047528 นาง รจนา  ภู่ระหงษ์4 500.00 500.00

054079 รอ้ยเอก ชฎารตัน์  สมวี5 1,000.00 1,000.00

065734 นางสาว สทุธดิา  เอี�ยมสาํอางค์6 1,500.00 1,500.00

067081 นางสาว วนันา  ปญัญะ7 5,000.00 5,000.00

070465 นาง มนญัญา  ผลเกดิ8 5,100.00 5,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 15,200.00 15,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130116 อบต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี:

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

030248 นาย วรีะเดช  นารรีกัษ์1 600.00 600.00

050814 นางสาว วนิดา  ไวส้นัเทยีะ2 3,950.00 3,950.00

052778 *นาง ฉลวย  สุม่คอย3 2,300.00 2,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,850.00 6,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130201 ทม.คลองหลวง จ.ปทุมธานี:

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

027057 นาย สถติย ์ ฉํ�าแฉลม้1 2,600.00 2,600.00

053030 นาง สดุา  ทองวลิยั2 500.00 500.00

068472 นาง สคุนธท์พิย ์ ฉายแผว้3 4,850.00 4,850.00

070185 นาย กติตเิดช  พรหมสงัคหะ4 12,100.00 12,100.00

070359 นาง ฉนัทวรรณ  อุปนิ5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,950.00 20,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130202 ทม.ท่าโขลง จ.ปทุมธานี:

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

005305 นาง ปะราล ี เลก็สาคร1 15,500.00 15,500.00

045760 พ.อ.ท. โสภณ  กุฎสีขุ2 1,100.00 1,100.00

047936 *นาย ศภุดร  มณีเยน็3 67,247.07 13,577.94

049989 นางสาว ปวณีา  สขุหอม4 2,050.00 2,050.00

065159 นาย นาวกีร  บุญตาระวะ5 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 95,897.07 42,227.94

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130205 อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี:

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

015728 นาย สราวุธ  ถาพร1 7,900.00 7,900.00

026098 นาง สชุญัญา  จนัดี2 1,100.00 1,100.00

051463 *นาง เพญ็อกัษร  สรอ้ยทอง3 87,896.45 87,891.76

054267 *นาย วนัชยั  ญาณศวิโมกข์4 11,454.50 4,120.98

065279 นางสาว อรวรรณ  วงษ์ปาน5 600.00 600.00

069110 นางสาว กษมาพร  เตี\ยอาํนวยชยั6 1,300.00 1,300.00

073726 นาย สรุเทพ  ยบุล7 1,500.00 1,500.00

074499 นาย วฒันา  ไพบลูยธ์นะสนิ8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 112,250.95 104,912.74

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130206 อบต.คลองสี� จ.ปทุมธานี:

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

041841 นาง อรอนงค ์ สมสวย1 18,639.15 18,639.15

047505 นาย ภทัรศกัดิ J  เลศิสนิรตัน์กุล2 1,250.00 1,250.00

050128 นางสาว ดาราพร  คุม้ทรพัย์3 20,050.00 20,050.00

050130 นาง พรหมภนินัท ์ เฉลมิสขุ4 4,000.00 4,000.00

053320 นาย ฐากร  ผลพนัธ์5 6,050.00 6,050.00

070461 นางสาว สทิธภ์ชิฌัสศ์า  มั �งมสีนิ6 4,150.00 4,150.00

074498 นางสาว นพวรรณ  จนัทาจงัหรดี7 700.00 700.00

074526 นาง นารรีตัน์  ชื�นทรพัยก์ุลเดชา8 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 56,139.15 56,139.15

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130207 อบต.คลองห้า จ.ปทุมธานี:

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

021634 นางสาว ณิชาภทัร  สงวนวงษ์1 1,500.00 1,500.00

053444 นาย เกยีรตพิร  เกตุแกว้2 2,000.00 2,000.00

053823 นาย พรชยั  ไขสกุล3 4,100.00 4,100.00

056012 นางสาว ธญัญามาศ  ขวญัไฝ4 5,450.00 5,450.00

059440 นาง นิตยา  เอี�ยมเมอืง5 5,000.00 5,000.00

070830 นางสาว เรอืงรวยี ์ เนียมชอ่งแค6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,750.00 18,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130208 อบต.คลองหก จ.ปทุมธานี:

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

016920 นาง ปรศินา  วลิยัโรจน์1 500.00 500.00

044278 นางสาว สพุชิชา  โตจบั2 13,050.00 13,050.00

057877 นาง พฒัน์นร ี ยนัตว์เิศษ3 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,550.00 15,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130209 อบต.คลองเจด็ จ.ปทุมธานี:

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

011913 นาย อตเิทพ  ลกัขษร1 2,000.00 2,000.00

033656 นางสาว อรวรรณ  เมฆลอย2 1,000.00 1,000.00

034821 นางสาว กนกวรรณ  หว้ยหงษ์ทอง3 18,650.00 18,650.00

041844 นาง บุบผา  ครามเขยีว4 3,600.00 3,600.00

045380 *นางสาว นิธดิา  ชมภแูสง5 4,000.00 4,000.00

052618 นาย โชคด ี อนุรกัษ์6 1,000.00 1,000.00

061344 นางสาว พชัรนนัท ์ ยอดสนิ7 7,100.00 7,100.00

061345 นาย ไพรสณฑ ์ เจรญิผล8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 37,850.00 37,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130210 ทม.บึงยี�โถ จ.ปทุมธานี:

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

034760 นาย รงัสรรค ์ ทางเณร1 1,500.00 1,500.00

034763 นาย ยทุธนา  กระจา่ง2 12,700.00 12,700.00

034765 นางสาว จติรา  หนกัไหล่3 4,100.00 4,100.00

034767 นางสาว จดิาภา  มสีมเดช4 1,000.00 1,000.00

045158 นาย บุญฤทธิ J  ถนอมสวย5 11,550.00 11,550.00

045753 นาย เทยีนชยั  เครอืบุญ6 800.00 800.00

045754 *นาย ยทุธนา  ปานกอ้ม7 2,900.00 2,900.00

045759 นาย ภทัรพล  มศีริ ิ8 7,050.00 7,050.00

045761 นาย วชิาญ  โตมา9 3,750.00 3,750.00

045763 นาย วุฒศิกัดิ J  สละ10 1,100.00 1,100.00

045766 นาง ขวญัใจ  แจม่ทมิ11 1,250.00 1,250.00

045768 นางสาว องัคณา  อมรลกัษณ์12 10,000.00 10,000.00

062827 นาย จตุพร  สรุตันเมธากุล13 500.00 500.00

700098 นางสาว ดวงฤด ี พุม่เพชร14 12,906.41 12,906.41



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130210 ทม.บึงยี�โถ จ.ปทุมธานี:

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

700099 นาง วภิารชั  พรอุไร15 6,300.00 6,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 77,406.41 77,406.41

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130210 ทม.บึงยี�โถ จ.ปทุมธานี:

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

034769 นาย สมนึก  ไชยอนนัตพ์ร1 10,000.00 10,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 10,000.00 10,000.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130301 ทน.รงัสิต จ.ปทุมธานี:

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

006351 นางสาว ศภุดามาศ  จนัทาธอน1 27,450.00 27,450.00

039442 *นาย วชัรพงษ์  กุลสวุรรณ์2 102,196.94 6,888.47

045370 นางสาว บุญเรอืน  เอี�ยมกาย3 1,100.00 1,100.00

049314 *นาย กรชิ  อายวุฒัน์4 10,000.00 10,000.00

701821 นาย ชยัวฒัน์  ตระกลูเฉลมิ5 100.00 100.00

701822 นาย ดนยัพงศ ์ นอรม์า6 1,850.00 1,850.00

701823 นาย มนสั  วุฒเิดช7 2,800.00 2,800.00

701824 นาย ภมูนิทร ์ พทิกัษ์กุล8 3,350.00 3,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 148,846.94 53,538.47

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130302 ทม.สนั �นรกัษ์ จ.ปทุมธานี:

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

067082 นาง ขนัทอง  บุษราคาํ1 10,000.00 10,000.00

071642 นาง ดวงเดอืน  มาวงั2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,000.00 13,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130303 ทต.ธญับุรี จ.ปทุมธานี:

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

028244 นางสาว จนัทรเ์พญ็  ปญัโญนนัท์1 1,500.00 1,500.00

053141 นางสาว ณฐัตกิาญจน์  ศรนีวคุณาพร2 500.00 500.00

053436 นาย สวุยิะ  หนูมะเรงิ3 2,000.00 2,000.00

066050 นางสาว สายฝน  บรรเทา4 1,100.00 1,100.00

071193 นางสาว ศตบงกช  ฉนัทกลู5 1,500.00 1,500.00

071500 นางสาว ภาวนิี  พนาสทิธิ J6 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,600.00 7,600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130311 ทต.คขูวาง จ.ปทุมธานี:

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

023538 นาง จรรยา  ทั �งจนัทร์1 1,000.00 1,000.00

061220 นางสาว กรรณิกา  ถํ)าแกว้2 2,600.00 2,600.00

070385 นาง โชตกิา  หวงัสนิ3 6,550.00 6,550.00

801019 นาง วรด ี วตัถุทอง4 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 14,150.00 14,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130401 ทต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี:

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

043975 นาย ธาดา  ถาวรรตัน์1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130402 อบต.บึงบา จ.ปทุมธานี:

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

045354 นาย พงศกร  เสนะเกตุ1 500.00 500.00

068508 นาย นิพล  ธรรมวงศ์2 5,350.00 5,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,850.00 5,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130403 อบต.บึงบอน จ.ปทุมธานี:

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

035148 นางสาว มลฤด ี เสนาโนฤทธิ J1 1,100.00 1,100.00

039810 นางสาว จรพีร  บุญเพง็2 1,100.00 1,100.00

045379 นาง มานิสา  พนูเพง็3 9,050.00 9,050.00

045770 นาย เสว ี สาลี4 12,400.00 12,400.00

045771 นาง กนกวรรณ  ภโูปรง่5 5,250.00 5,250.00

050842 จ.ส.ต. ประเสรมิ  กวา้งนอก6 6,950.00 6,950.00

052309 นางสาว ราตร ี คตดี7 6,550.00 6,550.00

052312 นาย ชาตร ี บวัจะมะ8 8,450.00 8,450.00

052777 นาย ชยัฤกษ์  สหีมวด9 10,050.00 10,050.00

055480 นาง พชัรนิทร ์ โคตรศรี10 5,400.00 5,400.00

056356 นาง นุชจร ี อนิทกฤษ11 5,100.00 5,100.00

060598 นางสาว สายใจ  หวงัดี12 500.00 500.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130403 อบต.บึงบอน จ.ปทุมธานี:

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

061211 นางสาว พชัราฎา  ไกรคาํ13 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 74,500.00 74,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130405 อบต.บึงชาํอ้อ จ.ปทุมธานี:

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

052766 นาย ชยัรตัน์  รกัเดช1 500.00 500.00

052767 นาง นุชนาถ  เหมอืนแมน้2 500.00 500.00

052769 นาย ทวน  ดษิดี3 500.00 500.00

053821 นาง ชลุพีร  ตาลชว่ง4 9,100.00 9,100.00

059954 นางสาว จติตรา  คุ่ยต่วน5 500.00 500.00

060596 นางสาว ปทติตา  กลบีบวั6 500.00 500.00

060597 นางสาว วนัเพญ็  จุย้มว่งศรี7 500.00 500.00

060828 นางสาว มะลวิลัย ์ แยม้ยิ)ม8 500.00 500.00

065886 นางสาว เกศกนก  ประดษิฐศรี9 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   V  ราย 13,400.00 13,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130406 อบต.หนองสามวงั จ.ปทุมธานี:

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

052770 นาง บุญออม  คงมี1 500.00 500.00

070414 นาง นนัทนา  สายแสง2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130407 อบต.ศาลาคร ุจ.ปทุมธานี:

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

046436 นาย สชุาต ิ กจิสวุรรณ1 5,200.00 5,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,200.00 5,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130501 อบต.ระแหง จ.ปทุมธานี:

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

050062 นาย สมศกัดิ J  ภกัดรีตันางกรู1 3,500.00 3,500.00

072538 นางสาว สพุตัรา  พละสนิธุ์2 700.00 700.00

073128 นางสาว เอมอร  อทิธยิา3 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,500.00 5,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130502 อบต.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทุมธานี:

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

002909 *นาย นพดล  นุ่มกลิ�น1 8,350.00 8,350.00

044786 *นางสาว กญัจกาญจน์  ปิ�นระฤก2 136,166.03 15,610.15

044787 *นางสาว นฐา  ศริภาวรภคั3 97,886.19 14,597.55

052332 นาย พรีวสั  จนัทรท์พิย์4 149,754.56 7,728.30

054384 นางสาว ธนทัอร  วฒันปิตกิร5 1,250.00 1,250.00

060236 นางสาว พรศร ี สาํลี6 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 398,406.78 52,536.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130503 ทต.ระแหง จ.ปทุมธานี:

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

034701 นาง ณิชกมล  มสีอาด1 17,470.07 4,590.65

054942 นางสาว รศัม ี ศภุเอม2 5,650.00 5,650.00

061127 นางสาว อรพรรณ  วงศศ์ริพิรพนัธ์3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,620.07 10,740.65

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130504 อบต.คบูางหลวง จ.ปทุมธานี:

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

051174 นาง มาล ี จกัรป ั �น1 5,000.00 5,000.00

065688 นาย รตัน์ประดษิฐ ์ ตรงดี2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,100.00 7,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130506 ทต.คลองพระอดุม จ.ปทุมธานี:

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

023096 นาง อญัชล ี ป ั )นเหน่งเพช็ร์1 20,650.00 20,650.00

050101 นางสาว พมิพว์ไล  อรรณพเทวากุล2 6,618.95 6,618.95

053785 *นาย ภรูทิต ์ วฒันปิตกิร3 171,336.73 6,090.01

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 198,605.68 33,358.96

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130507 อบต.บ่อเงิน จ.ปทุมธานี:

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

043042 *นาง สรุยี ์ สดุเสน่หา1 10,000.00 10,000.00

049851 *นาย ชวลติ  ปาสาและ2 273,801.23 19,830.85

049852 *นางสาว วชัราภรณ์  เภรวีงษ์3 5,593.60 3,525.47

052378 นาย มาโนช  สนิธจุรวิตัร4 1,000.00 1,000.00

065745 นางสาว สชุาดา  บณัฑติภริมย์5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 290,994.83 34,956.32

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130508 อบต.หน้าไม้ จ.ปทุมธานี:

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

030237 นาย สมภพ  สขุาพนัธ์1 2,000.00 2,000.00

039134 นางสาว กาญจนา  เดชณรงค์2 5,350.00 5,350.00

046433 นาย วริชั  รตันวชิติสรรค์3 1,000.00 1,000.00

068491 นาย วรภาคย  หงษ์ทอง4 3,853.91 3,853.91

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 12,203.91 12,203.91

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130601 ทม.คคูต จ.ปทุมธานี:

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

043973 นางสาว กญัญพชัญ ์ สงัขว์รรณะ1 3,950.00 3,950.00

053401 นาง อจัฉรา  ปิณฑศริิ2 900.00 900.00

065990 นางสาว นุจรนิทร ์ สจุนัทา3 2,000.00 2,000.00

067205 นางสาว ณฏัฐว์รนิท ์ สถาวรนิทุ4 6,875.09 6,875.09

067515 นาง พรทพิย ์ เทยีนสวุรรณ5 5,000.00 5,000.00

071843 นาย ธราธปิ  รุง่แกร6 1,300.00 1,300.00

801084 นางสาว สนุนัทา  ชื�นจติร7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   U  ราย 21,125.09 21,125.09

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130603 ทม.ลาดสวาย จ.ปทุมธานี:

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

027085 นาย วริตัน์  สกัขี1 500.00 500.00

045772 นาง ดวงใจ  รุง่แกว้2 5,950.00 5,950.00

045773 นางสาว นรศิรา  เนตรสว่าง3 50,411.30 17,741.09

045774 นาง จนิตนา  แกว้ศรงีาม4 1,100.00 1,100.00

045775 *นาง ญาดา  นาสงิห์5 203,019.35 15,907.93

045776 นาย ทศิาดม  เหลี�ยมขาํ6 2,000.00 2,000.00

045777 นาง พชัรนิทร ์ เมฆหมอก7 1,100.00 1,100.00

045780 นางสาว พชัราภรณ์  เกดิจั �น8 6,800.00 6,800.00

045782 นาย พนัธศ์กัดิ J  จทุพิย์9 6,350.00 6,350.00

045787 นาง วณาพร  กลิ�นสคุนธ์10 2,000.00 2,000.00

047935 นาย วริชั  กล่อมเกลี)ยง11 1,000.00 1,000.00

050440 นางสาว ศศธิร  วงษ์สกุรรม12 184,922.68 10,312.98

052279 นางสาว พลอยปภสั  วชัรโชคชยัพงษ์13 5,000.00 5,000.00

053434 *นางสาว ดารตัน์  ธรรมบุตร14 62,095.98 5,416.78

055726 *นาง ญาดา  ณชัชาภรณ์15 29,644.70 7,562.11



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130603 ทม.ลาดสวาย จ.ปทุมธานี:

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

700257 นาย กติตพิทัธ ์ เกดิจั �น16 2,300.00 2,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 564,194.01 91,040.89

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130604 อบต.บึงคาํพร้อย จ.ปทุมธานี:

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

039276 นาย วนิ  นาคทรงแกว้1 500.00 500.00

040221 นาย สรุศกัดิ J  ขนัธรุา2 1,100.00 1,100.00

055991 นางสาว เพลนิทพิย ์ ปาปะโพธิ J3 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,900.00 2,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130605 อบต.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี:

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

006767 นาง เพญ็นิภา  แมน้สกุล1 2,000.00 2,000.00

034776 นางสาว มนฤด ี เงาภู่ทอง2 500.00 500.00

043527 นาย พรีะพงษ์  ศรยีะพนัธ์3 20,000.00 20,000.00

053347 นางสาว กาญจนพร  มลูไทย4 2,100.00 2,100.00

070560 นางสาว สกุญัญา  ราษบุีษย์5 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,300.00 25,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130606 ทต.ลาํไทร จ.ปทุมธานี:

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

033684 นาง วาสนา  ธรรมสทุธิ J1 500.00 500.00

047123 นาย ชชัรนิทร ์ เผอืกขาวผอ่ง2 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,800.00 3,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130607 ทต.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี:

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

017277 นาง จติรา  ธรรมหรรษา1 10,000.00 10,000.00

058600 นาง พชัรนิทร ์ สขุบาํเพงิ2 9,350.00 9,350.00

066996 นาง อระทยั  สถาวรสมติร3 2,000.00 2,000.00

072133 นาง สภุาวด ี พนัธะสมุา4 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 25,350.00 25,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130608 อบต.บึงทองหลาง จ.ปทุมธานี:

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

015628 นาย บวร  ชไูกรลาศ1 5,000.00 5,000.00

034789 นาย อนุสรณ์  บุญคาํ2 1,000.00 1,000.00

035723 *นาง ทพิเนตร  พวงจนิดา3 3,800.00 3,800.00

040406 *นาง อรณุลกัษณ์  ผลเวช4 16,500.00

053587 นางสาว มนธชิา  เขยีวแกว้5 3,300.00 3,300.00

064339 นาย ทววีุฒ ิ บวัแกว้6 14,750.00 14,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 44,350.00 27,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130609 อบต.ลาํไทร จ.ปทุมธานี:

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

034775 นาง สมใจ  จนัทรไ์พศรี1 2,000.00 2,000.00

048071 นาย พงศธร  ชยัศริิ2 1,100.00 1,100.00

065499 นาย เชาวลติ  เภาประเสรฐิ3 7,861.39 7,861.39

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,961.39 10,961.39

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130610 อบต.บึงคอไห จ.ปทุมธานี:

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

065238 นาย พงศณ์ภทัร  ดวีาจา1 1,500.00 1,500.00

073002 นาง กชพร  นรพฒัน์2 4,100.00 4,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,600.00 5,600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130611 อบต.พืชอดุม จ.ปทุมธานี:

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

038603 นาง ศศธิร  สงิหช์ู1 1,000.00 1,000.00

060699 นางสาว ฐาปนีย ์ ฐติธิรพลวตัร2 3,700.00 3,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,700.00 4,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130612 ทม.ลาํสามแก้ว จ.ปทุมธานี:

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

047212 *นางสาว ณฐัชดุา  สขุใจ1 151,805.05 6,298.21

051966 นาง วรญัญา  แสงนํ)า2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 152,905.05 7,398.21

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130702 อบต.คลองควาย จ.ปทุมธานี:

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

033231 นาง ปาลกิา  ยวดยิ�ง1 6,250.00 6,250.00

051173 นางสาว สกุลัญา  ไวเขตกรณ์2 500.00 500.00

052604 นางสาว นฤนาต  มะกลํ�าทอง3 1,100.00 1,100.00

053510 นาย บุญเลศิ  จติรเีชาว์4 1,500.00 1,500.00

067789 นางสาว อาภาพร  ลาํใยผล5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,450.00 10,450.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130703 ทต.สามโคก จ.ปทุมธานี:

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

013199 นาง พชัรนิทร ์ โชคชยัวศิษิฎ์1 1,900.00 1,900.00

034751 นางสาว วรนิทรว์ภิา  โรจนสวุรพงค์2 1,500.00 1,500.00

069789 นาย ชาญชยั  สวุฒันาประเสรฐิ3 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,400.00 6,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130704 ทต.บางเตย จ.ปทุมธานี:

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

026877 นางสาว ศภรดา(นุชนาถ)  พณิพงษ์1 6,250.00 6,250.00

029984 นาง ศริวิรรณ  โพธิ Jงาม2 500.00 500.00

050816 นาง สรญัย ู ดเีดนิ3 2,950.00 2,950.00

052599 นางสาว กรรณิการ ์ ตน้สกุล4 500.00 500.00

052600 นางสาว นฤมล  เจรญิสขุ5 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,700.00 11,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130705 อบต.กระแชง จ.ปทุมธานี:

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

050129 นางสาว ปทุมวนั  เนตรโสภา1 15,750.00 15,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,750.00 15,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130706 อบต.บางโพธิH เหนือ จ.ปทุมธานี:

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

067247 นาย ไชยนนัท ์ อมิี1 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 600.00 600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130707 ทต.เชียงรากใหญ่ จ.ปทุมธานี:

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

021854 นาย พเิชฐ  สยามรฐั1 3,000.00 3,000.00

027093 นาง เบญจมาศ  เขยีวอาํพร2 9,000.00 9,000.00

028966 นางสาว ภธัทรา  เขยีวอาํพร3 15,400.00 15,400.00

052911 นาย ยอดชาย  ทองศริิ4 16,000.00 16,000.00

057307 *นาง ณฐัพชัร(์ณปวร)  ขาํเพชร5 17,600.00 17,600.00

067433 จ.ส.อ. ยทุธนา  แสงเดอืน6 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 66,000.00 66,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130708 อบต.บ้านปทุม จ.ปทุมธานี:

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

014310 นาย ปรเมศวร ์ สดใส1 500.00 500.00

052311 พ.อ.อ. สมศกัดิ J  ผวิบาง2 1,500.00 1,500.00

052334 *นางสาว ฐติารยี ์ รกัที�พึ�ง3 48,646.50 4,173.57

052470 นางสาว ณฐัธดิา  โตจบั4 16,800.00 16,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 67,446.50 22,973.57

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130710 อบต.เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี:

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

024796 นางสาว สภุานนั  คงนวม1 12,450.00 12,450.00

031706 นาง อภญิญา  ยอดเกตุ2 1,000.00 1,000.00

031707 นาง ศภุวด ี ผึ�งผาย3 500.00 500.00

034746 ว่าที�ร.ต. สมศกัดิ J  ชสูว่าง4 21,779.10 21,779.10

052476 นางสาว ณภาสณ์ฐั  มั �งมี5 2,000.00 2,000.00

056184 นาง เพชรา  โพธิ Jเงนิ6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 38,229.10 38,229.10

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130711 อบต.บางกระบือ จ.ปทุมธานี:

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

031703 นางสาว สายรุง้  กุ่มเกวยีน1 9,000.00 9,000.00

052471 นาย สภุทัร ์ จงใจ2 15,157.88 15,157.88

052474 นางสาว ยมลรฐั  พนาพทิกัษ์กุล3 500.00 500.00

061647 นางสาว วรศิรา  แป้งทา4 1,300.00 1,300.00

067623 นางสาว ประภาพร  รุง่ปิ�น5 800.00 800.00

700140 ส.อ. ณรงคก์ร  ศาสนา6 17,658.39 17,658.39

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 44,416.27 44,416.27

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130712 อบต.ท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี:

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

052375 นางสาว มนธชิา  บณัฑติภริมย์1 500.00 500.00

064191 นางสาว ปราณี  พลูพทิกัษ์ธรรม2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,500.00 10,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130713 ทต.หลกัหก จ.ปทุมธานี:

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

020062 นางสาว อาทยิา  อนิทรจ์นัทร์1 3,700.00 3,700.00

043988 ว่าที�ร.ต. ปญัญาวุฒ ิ จวงพนัธ์2 9,900.00 9,900.00

058037 นาย องักรู  โพธา3 500.00 500.00

066869 นางสาว วรรณฉว ี คุม้เกตุ4 9,000.00 9,000.00

066924 นางสาว ญาณิศา  ชตีารกัษ์5 12,500.00 12,500.00

066928 นางสาว สจุติตา  มเีลศิ6 5,000.00 5,000.00

066929 นางสาว ปณุิกา  สทิธธิรรม7 2,000.00 2,000.00

066937 นางสาว กริณา  ศรตุานนัท์8 10,000.00 10,000.00

066938 นางสาว ดวงสมร  เฮงประเสรฐิ9 8,000.00 8,000.00

066939 นาย ขนัชยั  แกว้โมรา10 1,000.00 1,000.00

071797 นาง ศรญัญา  บุญปาน11 1,500.00 1,500.00

074692 นางสาว กุลยาภรณ์  ขาํนวลทอง12 1,100.00 1,100.00

801211 นาง รชันี  คุม้เกต13 1,000.00 1,000.00

801219 นางสาว ศภุธดิา  สขุสโมสร14 1,000.00 1,000.00

801220 นางสาว ชนิกานต ์ บุญถนอม15 2,000.00 2,000.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((130713 ทต.หลกัหก จ.ปทุมธานี:

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

801225 นางสาว อญัชลุ ี ธรรมวงศา16 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 69,300.00 69,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี)ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี)นั )น

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท
ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
R.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
U.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��R�
ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((135001 หน่วยงานอื�น จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี:

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

040685 ด.ต. สมคดิ  ภู่ผา่น1 1,500.00 1,500.00

045788 *นาง ลกัษณา  ประดบั2 226,366.83 18,322.53

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 227,866.83 19,822.53

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั
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จะระงบัสิ)นไป
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ขอ้ R�/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��V/��� เมื�อวนัที� �U มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั
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จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

*ทั $งนี$ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*


