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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140002 อบจ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

065222 นางสาว จุไรรตัน์  ปรญัญา1 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�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140101 ทน.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

033133 *นาย ธงชยั  พดุตาล1 2,000.00 2,000.00

052617 นาย สมชาย  เอี�ยมเอบิ2 10,350.00 10,350.00

056287 นางสาว ทมิาพร  มงคลแถลง3 1,100.00 1,100.00

059275 นาง ประภสัสร  จาํนงคบ์ุตร4 2,000.00 2,000.00

063108 นางสาว เทวกิา  บุตรทรพัย์5 20,850.00 20,850.00

063186 นางสาว พชิญา  ทองดี6 10,000.00 10,000.00

064181 นาง ประกอบพร  นิยมธรรม7 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 51,300.00 51,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140101 ทน.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

800748 นาง สมจติร ์ ทองดี1 20,000.00 20,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 20,000.00 20,000.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140102 ทม.อโยธยา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

046785 นาย ชวีทศัน์  ภตูอ้งใจ1 2,000.00 2,000.00

074195 นางสาว สธุาทพิย ์ อมรวรางค์2 900.00 900.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140109 อบต.ปากกราน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005337 นาง มาเรยี  วนัพนม1 7,950.00 7,950.00

005339 นาง อนุรกัษ์  บุรษุภาพ2 500.00 500.00

005343 นาย สมชาย  โตสม3 2,000.00 2,000.00

005344 *นาย อมิรอน  แสงจนัทร์4 384,570.34 384,570.34

012497 นางสาว ณฐนน  จรินัธนากุล5 8,200.00 8,200.00

015492 นาง กญัจาลกัษณ์  คุม้กลาง6 7,900.00 7,900.00

052607 นาย กมล  สขุสมเนตร7 2,000.00 2,000.00

053558 นาย ณฐัพล  รกัษพนัธุ์8 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 415,120.34 415,120.34

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140110 อบต.ภเูขาทอง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

056350 นางสาว วไลลกัษณ์  หงษ์เวยีงจนัทร์1 14,550.00 14,550.00

067608 นางสาว พมิสริ ิ กอเซม็2 4,800.00 4,800.00

070080 ว่าที�ร.ต. โชตธินินท ์ เอกรศัมพีชัร์3 3,200.00 3,200.00

070150 นางสาว สาลี�  ลายนารี4 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,050.00 25,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140111 อบต.สาํเภาล่ม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

051288 *นางสาว กาญภคั  จริะปภาชยั1 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,300.00 3,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140112 อบต.สวนพริก จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

015526 *นาย ชนินทร  วงษ์โพธิ Uดี1 8,800.00 8,800.00

015539 *นาง บุณยานุช  พนัธส์าลี2 322,026.49 18,646.35

029378 นางสาว โสภา  สวุรรณวงค์3 3,850.00 3,850.00

030265 *นาย วรีะ  บุตรอุดม4 2,500.00 2,500.00

030271 นางสาว อนญัญา  เรอืงวานิช5 19,450.00 19,450.00

049781 *นาง กนกกนดา  สขุสมภกัตร์6 1,800.00 1,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 358,426.49 55,046.35

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140113 อบต.คลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

016049 *นางสาว เยาวมาลยณ์ฤมล  มั �นใจอารยะ1 13,700.00 13,700.00

027118 นาง อรวรรณ  ดาํเนินทรพัย์2 500.00 500.00

033134 นาง นาฎยา  สขุสาํราญ3 500.00 500.00

053187 นางสาว สมฤทยั  วงศอ์สัสไพบลูย์4 500.00 500.00

056024 นางสาว ณฐัธดิา  แสงจนัดา5 500.00 500.00

059299 นาง นภาพร  บรสิทุธิ U6 2,000.00 2,000.00

070858 นาย พรเฉลมิ  ฤกษ์สาํราญ7 1,500.00 1,500.00

075559 ส.ต.ต. เมธา  ลิ�มถาวรานนัต์8 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,700.00 20,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140114 อบต.วดัตมู จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

002424 นาย พนธห์ริณัย ์ ลี+สกุล1 500.00 500.00

005313 นาย อาํนาจ  มณีขาํ2 0.00 0.00

009336 *นาง ดอกแกว้  นิลมงคล3 97,073.68 14,567.06

069394 นางสาว อุตสาห ์ กนัภยั4 1,300.00 1,300.00

072211 นางสาว ศวติา  ไชยมั �น5 10,950.00 6,700.00

073697 นางสาว อญัญารตัน์  สวุรรณรตัน์6 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 110,723.68 23,967.06

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140115 อบต.หนัตรา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005351 นาย เอกชยั  พฒัฉิม1 8,150.00 8,150.00

005363 นางสาว จนัทรเ์พญ็  วงษ์สวุรรณ์2 500.00 500.00

016036 นาย อาํพล  ปุณณะเวส3 7,700.00 7,700.00

033584 นาง พรียา  จาํแนกวุฒิ4 1,700.00 1,700.00

042751 นางสาว สจัจา  ขนัธสาลี5 500.00 500.00

055920 นางสาว ประภาศร ี ไวยอรรถ6 500.00 500.00

059304 นางสาว พรศร ี โลหะรงัสี7 500.00 500.00

071973 นาง ดวงเนตร  หสัเทวา8 900.00 900.00

801621 นาย วสนิธุ ์ นิยมวนั9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 20,950.00 20,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140116 อบต.ลมุพลี จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005358 *นางสาว รจนา  ศุภเสยีง1 78,165.83 13,849.00

006660 นาย ธรีะ  จุลทรพัย์2 0.00 0.00

052559 จ่าเอก พรีะยศ  วรรณเผอืก3 12,600.00 12,600.00

063402 นางสาว เนตรนภา  เลขพนัธ์4 800.00 800.00

700253 นาง พมิพต์า  ขนัธวธิี5 7,907.24 7,907.24

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 99,473.07 35,156.24

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140118 อบต.บา้นเกาะ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005365 นางสาว วรรณี  สวุพานิช1 900.00 900.00

009305 นางสาว นารรีตัน์  ดขีวญังาม2 8,950.00 8,950.00

009402 นางสาว ปองสขุ  สรา้งเอี�ยม3 750.00 750.00

030285 นาง อุบลวรรณ์  ยาพระจนัทร์4 500.00 500.00

030287 นาย อรรนพ  ไทรเทพยิ+ม5 500.00 500.00

033130 นางสาว ศศมิาพร  เสนานุช6 7,750.00 7,750.00

038693 นางสาว กนกวลัย ์ แจ่มจาํรญุ7 9,000.00 9,000.00

059667 นาง กรรณิกา  ญาณรตัน์8 3,400.00 3,400.00

065157 นาง จารญิ  ใจแน่น9 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 41,750.00 41,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140120 อบต.คลองสระบวั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

021772 นาย ปกรณ์  สรุยิะ1 2,300.00 2,300.00

066942 นาย พเิชษฐ  อยูย่งสนิธุ์2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,300.00 4,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140121 อบต.เกาะเรียน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008350 *นาง ปราณี  ฉวยฉาบ1 9,130.40 1,614.73

008352 *นางสาว อรสิรา  กาญจนกนัติ2 4,750.00 4,750.00

012481 *นาย เกษม  พึ�งเยน็3 6,200.00 6,200.00

024153 นางสาว สมถวลิ  ควรสขุ4 6,450.00 6,450.00

065306 นาย ถวลัย ์ อาบนาค5 3,300.00 3,300.00

068386 นาง ปรยีาพร  นาคจงัหวดั6 600.00 600.00

069166 นาย วชัรพล  คาํนนัท์7 1,100.00 1,100.00

069818 นางสาว พรมภสัสร  สายทอง8 7,000.00 7,000.00

701836 นาย มงคล  สทิธเิขต9 2,800.00 2,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 41,330.40 33,814.73

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140122 อบต.บา้นป้อม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

024797 นาย ศรายทุธ  มทีรพัย์1 14,650.00 14,650.00

048035 นางสาว อมรรตัน์  สราญชื�น2 3,600.00 3,600.00

069554 นางสาว วารศิา  ทองมี3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,150.00 19,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140202 ทต.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

024896 นางสาว สภิาพฒัน์  ฐติโิสภณภวูรฐั1 1,100.00 1,100.00

700194 นาย ปฐพ ี เจรญิสขุ2 19,403.26 19,403.26

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,503.26 20,503.26

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140203 ทต.ท่าหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

056363 นางสาว อุราพร  เอกวงษ์1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140204 อบต.จาํปา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

047118 *นาง รจุริา  สขุโีรจน์1 45,393.33 19,023.90

701881 นาง สกุณี  ระหารไทย2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 48,393.33 22,023.90

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140205 อบต.ท่าหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

030272 นาย เพชรสกุล  บุญเดช1 10,000.00 10,000.00

043871 นาง ธนานนัต ์ ทพิยศุ์ขวฒันา2 1,100.00 1,100.00

062715 นาง หทยักาญจน์  สขุสถติย์3 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,100.00 15,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140206 อบต.บา้นร่อม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

021769 นางสาว อุปสรา  มุขดารา1 4,450.00 4,450.00

033131 นาย สะอาด  บุญมี2 5,000.00 5,000.00

033145 นาง วรนุช  เปรมใจ3 3,650.00 3,650.00

046051 นาง เบญจวรรณ  ตระกรดุแกว้4 20,651.44 20,651.44

058138 นางสาว อรพรรณ  เขม็สวุรรณ5 500.00 500.00

074053 นาย วนัชยั  ทาโถม6 500.00 500.00

074054 นาย ธนวุฒ ิ หลเีจรญิ7 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 35,751.44 35,751.44

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140207 อบต.ศาลาลอย จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

000104 นางสาว เกศทพิย ์ ดวงสวุรรณ์1 1,100.00 1,100.00

008378 นาง สรินิทร  ประสพเนตร์2 6,950.00 6,950.00

012020 นาง สริริตัน์  บุญเดช3 4,000.00 4,000.00

012021 *นางสาว วภิาว ี ศรสีขุ4 5,150.00 5,150.00

016043 นางสาว สมจติร  ดุเหว่าดาํ5 4,000.00 4,000.00

020215 นาย เสกสนัต ิ สนิทรจนัทร์6 2,350.00 2,350.00

045159 นางสาว จรรยา  สาระศรี7 4,403.42 4,403.42

055788 นาง ขจรีกัษ์  พนาวาส8 500.00 500.00

070718 นาง วภิาวด ี เกษสรุยิงค์9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 28,953.42 28,953.42

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140208 อบต.วงัแดง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

000129 นางสาว รตักิร  จนัทรแ์กว้1 11,350.00 11,350.00

008349 นาง สวาท  นีละมยั2 1,500.00 1,500.00

008362 นางสาว สรุยี ์ พรพงษ์3 11,600.00 11,600.00

009332 นาย วรศิพฒัน์  นนทช์ะสริิ4 13,369.61 13,369.61

028967 นาง วลัลณา  วรนุช5 5,700.00 5,700.00

047941 นางสาว สภุาพร  รอดประยรู6 9,350.00 9,350.00

058140 นาง ประภาพร  จนัตรา7 1,000.00 1,000.00

068672 นางสาว กฤษ์ณา  ยอดศริิ8 1,000.00 1,000.00

074481 นางสาว ปกศรณัย ์ ไกรฤกษ์9 700.00 700.00

074482 นางสาว ชญาดา  ตนัเจรญิ10 1,100.00 1,100.00

074483 นางสาว ณฐันร ี นิ�มจนัทร์11 900.00 900.00

074484 นาง เสาวนีย ์ ด่านไพศาลอารยกุล12 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 59,069.61 59,069.61

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140209 อบต.โพธิE เอน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

004672 นาย ธนพงษ์  อาํพนัธร์ตัน์1 500.00 500.00

034718 นางสาว สมศร ี พระครถูิ�น2 1,100.00 1,100.00

063658 นางสาว วรรณพร  ศลิาอาสน์3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,100.00 3,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140210 อบต.ปากท่า จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008375 นาง ผกาวรรณ  อนิทวงษา1 1,000.00 1,000.00

030277 *นาง พชัรยิา  กรงึไกร2 3,323.01 1,538.24

068754 นางสาว สวุภทัร  บุญสกุล3 2,100.00 2,100.00

700120 นาง ยพุารตัน์  เฉลมิภกัตร์4 12,500.00 12,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,923.01 17,138.24

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140211 อบต.หนองขนาก จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008371 นาย ชาตชิาย  มุสกิชาติ1 2,000.00 2,000.00

008372 *นาง จรีะนุช  ภู่รตัน์2 5,000.00 5,000.00

047947 *นาง เพชรรตัน์  จนัทรข์าว3 167,673.38 9,958.32

060616 นาย ยงยนัต ์ เรไร4 1,000.00 1,000.00

701779 นางสาว มณฑา  จรีะบุตร5 500.00 500.00

701833 นางสาว เบญจรตัน์  พนัธพ์ยคัฆ์6 2,400.00 2,400.00

701834 นาง อจัจนา  อนิโต7 2,700.00 2,700.00

701835 นางสาว จนัทนา  รชันจติบรสิทุธ์8 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 183,873.38 26,158.32

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140212 อบต.ท่าเจ้าสนุก จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009375 นาง วลิดัดา  เครง่จรงิ1 25,032.19 24,750.00

009376 นาง ศรินิภา  กําแพงลอ้ม2 500.00 500.00

009377 นาง สรุยี ์ นาครนิทร์3 500.00 500.00

009379 นางสาว จริาวรรณ  ศรนิีคม4 11,300.00 11,300.00

012017 นาย สรุพล  บุญมี5 17,400.00 17,400.00

038694 นาย วรีภทัร  เกตุแพร6 750.00 750.00

038697 นางสาว สกุญัญา  ยนืยง7 10,250.00 10,250.00

054550 นางสาว ปทัมา  กาญจนสทิธิ U8 5,750.00 5,750.00

054551 นาง อศิรา  ภู่ประเสรฐิ9 21,400.00 21,400.00

066100 นางสาว ศวิพร  มุกเขม็10 4,750.00 4,750.00

066461 นางสาว วารนิทร ์ พวงเงนิ11 11,000.48 11,000.48

700359 นางสาว สมุาล ี อาโยวงษ์12 26,550.00 26,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 135,182.67 134,900.48

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140302 ทต.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005369 นาย สมยศ  จาดแกว้1 14,900.00 14,900.00

701780 นางสาว พรรณิภา  แซ่คู2 900.00 900.00

701837 นาง จนิตนา  โสมมลู3 5,850.00 5,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,650.00 21,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140305 อบต.บอ่โพง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

050872 นาง อญัชล ี รุง่เรอืงวริชักจิ1 10,650.00 10,650.00

054913 นางสาว สาทนีิ  แกว้เสง้2 9,350.00 9,350.00

054962 นาย ชาครติ  มุย้สกุล3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,100.00 21,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140306 อบต.บา้นชุ้ง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008339 *นาง รกัชนก  ภู่โต1 3,609.00 3,609.00

020225 นางสาว หทยักาญจน์  บวัทรพัย์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,109.00 5,109.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140307 อบต.ปากจั �น จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009306 นาย สจุนินัท ์ แจง้ฟ้า1 750.00 750.00

041439 นางสาว อรญัญา  สวุรรณผอ่ง2 3,300.00 3,300.00

046807 นาย ธนพล  สงิหภ์ริมย์3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,150.00 5,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140310 อบต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

030284 *นาย ชาตชิาย  จนิดาวณิชย์1 14,614.62 10,186.38

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,614.62 10,186.38

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140311 อบต.หนองปลิง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009331 นาย นิพนธ ์ ศรบีณัฑติย์1 1,000.00 1,000.00

024687 นางสาว ศศภิาส ์ หรินัยป์ระทปี2 750.00 750.00

033673 นาย สขุสนัต ์ คุม้กลาง3 13,300.00 13,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,050.00 15,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140312 อบต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

019968 นาง วนัเพญ็  รตันพวงทอง1 500.00 500.00

041854 นาย สเุมธ  สขุสงัขาร2 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,250.00 1,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140402 ทต.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009367 *นาย กานต ์ ไชยเชาวน์1 9,500.00 9,500.00

071696 นาย ธนเวทย ์ ฤกษ์วรีี2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,500.00 19,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140403 ทต.ราชคราม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

033033 *นาง อญัธกิา  นิลพฒัน์1 7,300.00 7,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,300.00 7,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140405 อบต.สนามชยั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

046054 นาย เฉลมิพนัธ ์ กลิ�นลั �นทม1 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 750.00 750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140408 อบต.บางยี�โท จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

003346 นาย ภญิโญ  เขม็ปญัญา1 4,600.00 4,600.00

022338 นางสาว เพยาว ์ ยิ+มละมยั2 3,000.00 3,000.00

030302 นางสาว ลดัดา  สหาวตัร3 44,000.00 44,000.00

050682 นางสาว ชุตริดา  ยรูกัคณุ4 15,400.00 7,900.00

050683 นาย ชยัณรงค ์ ไวปิติ5 10,000.00 10,000.00

069557 นางสาว จนีะ  วถิไีพร6 3,800.00 3,800.00

801562 นาง สนิุสา  นิรพาธ7 3,000.00 3,000.00

801563 นางสาว หนึ�งฤทยั  สขุนยักจิ8 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 85,800.00 78,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140412 อบต.กระแชง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

012471 นาง ทศันา  เอื+ออวยชยั1 38,000.00 38,000.00

067836 นาง วลิาวรรณ์  เสนดี2 1,500.00 1,500.00

068227 นาย สวุฒัน์  โฉมแพ3 1,100.00 1,100.00

068254 นาย การณุ  พริยิายน4 30,000.00 30,000.00

801324 นางสาว สถญิา  คาํเกตุ5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 71,100.00 71,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140413 อบต.บา้นกลึง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

059132 นาง มาลรีตัน์  จติประกอบ1 2,000.00 2,000.00

061638 นาง นงนุช  จนัทรร์ุง่โรจน์2 1,100.00 1,100.00

064467 นาย วชริพงษ์  สขุธนี3 7,000.00 7,000.00

073058 นางสาว สริกิานต ์ สรรพวฒัน์4 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,100.00 15,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140416 อบต.ไผพ่ระ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

058671 นางสาว สชุาดา  จติกระแสร์1 1,500.00 1,500.00

059133 นางสาว บุษบา  สขุสชุพี2 1,500.00 1,500.00

800745 นางสาว สริภทัร  มาตราเงนิ3 1,700.00 1,700.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140418 อบต.ไม้ตรา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

022342 นาง เกศรา  สขุทนิ1 12,800.00 12,800.00

040947 นางสาว อาอซีะห ์ รื�นพทิกัษ์2 1,500.00 1,500.00

064152 นางสาว บุญนาค  ฤกษ์อุโมษ3 4,250.00 4,250.00

064262 นาง กรรณ์ฤทยั  สขุสแุพทย์4 2,000.00 2,000.00

071023 นางสาว เจนจริา  สขุสแุพทย์5 5,600.00 5,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,150.00 26,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140419 อบต.บา้นม้า จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

018404 นาง เมตตา  จนัตะเคยีน1 1,000.00 1,000.00

018406 นาง บุษรา  จนัเจ๊ก2 35,900.00 35,900.00

063115 นาง สพุรรณี  สขุสแุพทย์3 14,250.00 14,250.00

072942 นาย เมธานนท ์ คงมี4 1,900.00 1,900.00

075128 นางสาว โสภาพรรณ  ลมิปสถาพร5 1,500.00 1,500.00

701609 นาง ศริพิร  แสงอ่อน6 2,450.00 2,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 57,000.00 57,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140423 อบต.โพแตง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

013434 *นาย กฤษณะ  ผงัดี1 5,950.00 5,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,950.00 5,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140502 ทต.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

037156 นางสาว เบญจมาศ  แกว้บวัไข1 500.00 500.00

071494 นาง ศรอนงค ์ คงแป้น2 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�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140508 อบต.กบเจา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

047510 *นาย ถวลัย ์ ทมไพร1 99,720.12 12,660.88

047512 นางสาว นฤมล  สนเสรมิ2 500.00 500.00

047513 นางสาว ภทัรณิชย ์ สงักาส3 11,650.00 11,650.00

047517 นาย ยทุธพงศ ์ ลอืกจิ4 750.00 750.00

056384 นางสาว ประกาวคนิทร ์ ปินตาคาํ5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 113,120.12 26,060.88

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140509 อบต.บา้นคลงั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

047955 นาง พรรณี  คาํแจ้1 6,150.00 6,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,150.00 6,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140510 อบต.พระขาว จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

039789 นางสาว สมลกัษณ์  วงษ์สนอง1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140511 อบต.นํ$าเต้า จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

017894 ว่าที�ร.ต.หญงิ นภสันนัท ์ ชนิตาบุญทรพัย์1 4,600.00 4,600.00

059301 นาง รกัษณิา  สขุชศูรี2 10,850.00 10,850.00

066172 นางสาว วริฬุหล์กัษณ์  สทิธถิาวร3 4,750.00 4,750.00

066175 นาย ทปิต ์ จาํปาเฟื�อง4 6,150.00 6,150.00

075510 นาง รตันา  ไกรจติต์5 900.00 900.00

075511 นาย วรชนก  คงเผา่6 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 28,150.00 28,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140602 ทต.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

006001 นางสาว พมิพา  สบืสมาน1 4,700.00 4,700.00

015449 นาง พชิญา  จาํแนกสาร2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,700.00 6,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140605 ทต.เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

051862 นางสาว ศริริตัน์  ทองหวั �น1 1,000.00 1,000.00

057107 นางสาว ฤทยั  ฤกษ์อนนัต์2 3,950.00 3,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,950.00 4,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140606 อบต.บา้นโพ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005336 นาง สพุรรณี  ฤกษ์เกษม1 2,500.00 2,500.00

015459 นางสาว พชัราภา  ภาคเรณู2 2,000.00 2,000.00

074045 นางสาว กาญจนา  กนัหมุด3 700.00 700.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140607 ทม.บา้นกรด จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

041849 *นาย โอภาส  ไชยทองขาว1 5,000.00 5,000.00

043976 *นาย สราวุธ  พงษ์สนิทกุล2 82,670.69 6,962.38

050249 นางสาว เสาวด ี เบญจวงศ์3 1,000.00 1,000.00

050558 นาง พลอย  สขุช่วย4 7,262.84 6,036.93

062885 นางสาว นุจร ี เอี�ยมพชิยั5 1,200.00 1,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 97,133.53 20,199.31

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140610 อบต.บา้นหว้า จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008356 *นาง ดรรชนี  สระบวั1 3,600.00 3,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,600.00 3,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140611 อบต.วดัยม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008369 นาง สมพร  ภกัดเีตลบ็1 750.00 750.00

038703 *นางสาว วรรณด ี สขุขาํ2 1,700.00 1,700.00

073746 นางสาว ศรินิทร  พุม่วนั3 7,350.00 7,350.00

700070 นาง กรณุา  คาํยา4 50,600.00 50,600.00

701664 นางสาว พมิพพ์ลิา  ไวสาหลง5 3,050.00 3,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 63,450.00 63,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140612 อบต.บางประแดง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005330 นาง นวรตัน์  ทศรฐ1 750.00 750.00

067965 นาง กุลจริา  ทองเลก็2 8,100.00 8,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,850.00 8,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140613 อบต.สามเรือน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005350 นาง จนัทรธ์นา  แกว้ลี1 10,758.64 10,758.64

051154 *นาง ณฐัจริาภรณ์  เปฏะพนัธ์2 289,870.07 10,377.20

056741 นาย คณุณฎัฐ ์ ใบชติ3 500.00 500.00

068116 นางสาว ธญัทพิ  เคลา้สี4 800.00 800.00

068117 นางสาว วรารตัน์  ทนทาน5 8,450.00 8,450.00

068118 นาย อดศิกัดิ U  ทรพัยผ์า้พบั6 1,100.00 1,100.00

070151 นางสาว บุญตา  สทุธวิงษ์7 10,550.00 10,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 322,028.71 42,535.84

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140614 อบต.เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

019960 นางสาว แจ่มนภา  ภาสองชั +น1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140615 อบต.บา้นพลบั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

041437 นาง มลฑกาล  ครฑุจนี1 2,000.00 2,000.00

042403 นาง จนัเพญ็  แกว้กระจ่าง2 750.00 750.00

042406 นาง วภิาพร  มะนะมุติ3 750.00 750.00

045139 นาย ภมูนิทร ์ ฟ้าสว่าง4 2,000.00 2,000.00

055286 นางสาว นดัดา  มะนะมุติ5 500.00 500.00

055288 นางสาว พมิพา  ปิจดี6 7,400.00 7,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,400.00 13,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140618 อบต.ตลิ�งชนั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009325 นาย ธนัฐกรณ์  วตัถุทอง1 1,500.00 1,500.00

063343 นางสาว ปรศินา  หมู่ทอง2 5,000.00 5,000.00

070701 นาง นิโลบล  ทองชู3 8,500.00 8,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,000.00 15,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140620 ทต.ตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

028402 นางสาว จนัทราทติย ์ สรุวฒัน์ปญัญา1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140622 ทต.ปราสาททอง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005356 นาง กนกวรรณ  เปรมปรกิ1 3,550.00 3,550.00

005372 นาง วนัด ี พรรณโชคดี2 6,450.00 6,450.00

072458 นางสาว รุง่รตัน์  มนสัสกุล3 3,318.08 3,318.08

072492 นาง ศริวิรรณ  แกว้มณี4 900.00 900.00

701303 นางสาว ธวิา  ตรีะวนิช5 3,550.00 3,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,768.08 17,768.08

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140623 ทต.คลองจิก จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

016020 นาง นิภาพร  บานแยม้1 7,350.00 7,350.00

030292 นาย ณฏัฐณ์ภทัร  ตะถะวบิลูย์2 6,852.18 6,852.18

046055 นาง สภุาวด ี โพธิ Uสลดั3 1,000.00 1,000.00

049982 นางสาว ฉววีรรณ์  สขุโภชน์4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,702.18 15,702.18

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140624 ทต.บางกระสั $น จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

011106 นาย อดศิกัดิ U  พรรณกลิ�น1 2,000.00 2,000.00

011112 นางสาว บงัอร  รกัธรรม2 6,700.00 6,700.00

041855 นาย นรนิทร ์ รื�นนิมติร3 1,700.00 1,700.00

041859 นางสาว นงนุช  พรรณอาราม4 1,500.00 1,500.00

047393 นาง กมลทพิย ์ ภาควุีฒิ5 10,607.21 10,607.21

052954 นาย นิยม  จนิดาพนัธ์6 13,050.00 13,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,557.21 35,557.21

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140702 ทต.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

049574 นาย กาลญั^ ู อรณุ1 15,000.00 15,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,000.00 15,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140704 อบต.บางเดื�อ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008318 นาง ธนวรรณ  สขุเกษม1 7,250.00 7,250.00

008344 นาย อนุชา  จนิดาวณิชย์2 22,700.00 22,700.00

015498 นางสาว อโณทยั  ทองสขุ3 1,300.00 1,300.00

018401 นางสาว ศริพิร  ศรินิรเศรษฐ์4 1,500.00 1,500.00

050269 นาง สาํราญ  สมุานิต5 1,000.00 1,000.00

055655 นาง นิตา  สมัภวคปุต์6 500.00 500.00

060299 นางสาว วริาวรรณ  สทุธปิระทปี7 14,900.00 14,900.00

068228 นางสาว อรอุมา  ทรพัยส์นิ8 1,100.00 1,100.00

700672 นาย โชคภวิฒัน์  กุศลสรา้ง9 25,400.00 25,400.00

700673 นางสาว ปิยะฉตัร  ธรรมประสม10 7,050.00 7,050.00

700674 นางสาว วรรณ์วสิา  ยวงสาย11 4,950.00 4,950.00

700675 นางสาว ณวรารศัม ์ สมงาม12 2,250.00 2,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 89,900.00 89,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140708 อบต.หนัสงั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

047520 นาง รตันา  แกว้กูล1 2,500.00 2,500.00

047522 นางสาว สริมิาจย ์ แสงสวุรรณ2 500.00 500.00

066935 นาย ตาลพล  พงษ์ชา้ง3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,500.00 4,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140711 อบต.ทบันํ$า จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

037896 นางสาว สกุณา  โพธิ Uประสาท1 500.00 500.00

059273 นางสาว รตัตยิา  พทุธนานนท์2 18,850.00 18,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,350.00 19,350.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140714 อบต.บา้นลี� จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

000091 นางสาว กาญจนา  นิภานนัท์1 500.00 500.00

049321 นางสาว ยภุาพรรณ  ประทุมเวชย์2 500.00 500.00

060297 นางสาว ชนิสรา  รอดพน้ทุกข์3 17,300.00 17,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,300.00 18,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140715 อบต.โพธิE สามต้น จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

051724 นางสาว บุปผา  จนัทะสาย1 8,800.00 8,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,800.00 8,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140716 อบต.พทุเลา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009311 นางสาว นวพร  เกยีรตพิริยิะ1 3,950.00 3,950.00

012477 นางสาว ศวิะพร  ทุเรยีนสกุ2 1,500.00 1,500.00

025172 นาย นิมติ  ป้อมแกว้3 750.00 750.00

056022 นางสาว สนุนัทา  ทรพัยป์ระเสรฐิ4 4,400.00 4,400.00

065613 นางสาว ธนพร  ศรยีานนท์5 2,000.00 2,000.00

067300 นางสาว ธดิารตัน์  สมตวั6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,100.00 14,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140718 อบต.บา้นขล้อ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

014897 นาย ขวญัชยั  ประสพสม1 20,000.00 20,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,000.00 20,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140802 ทม.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

044284 นาง ภาพมิล  เชื+อจารยช์นิ1 15,450.00 15,450.00

047967 นาย วุฒชิยั  เชื+อจารย์ชนิ2 16,650.00 16,650.00

069617 นาย วรีะพงษ์  คาํมลู3 1,300.00 1,300.00

071130 นางสาว ชญาภา  ญาณพงษ์4 3,850.00 3,850.00

073291 นาง กาญจนา  กุณฑโชติ5 6,150.00 6,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,400.00 43,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140803 ทต.ลาดชะโด จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

041858 นาง ยรุ ี ฟ้าสว่าง1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,000.00 3,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140805 อบต.บา้นแค จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

067774 นาง สกุญัญา  เนคมานุรกัษ์1 3,000.00 3,000.00

069396 นางสาว นิตยา  วุฒิ2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,100.00 5,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140808 อบต.ท่าดินแดง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

014407 นาง ศริ ิ หอมวฒันา1 17,950.00 17,950.00

047120 นาง นนัทกาญจน์  มงคลไวย์2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,450.00 18,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140809 อบต.ดอนลาน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009314 *นาย มนตร ี ทองมลู1 72,729.28 7,532.29

025174 นาย วโิรจน์  พวงเพยีงงาม2 4,850.00 4,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 77,579.28 12,382.29

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140810 อบต.นาค ูจ.พระนครศรีอยธุยา:

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

033068 นางสาว เรณู  รม่โพธิ Uทอง1 11,050.00 11,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,050.00 11,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140810 อบต.นาค ูจ.พระนครศรีอยธุยา:

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

801091 นาง แป้น  รม่โพธิ Uทอง1 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 0.00 0.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140811 อบต.กฎีุ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009324 นางสาว พรพนา  บาลทพิย์1 13,400.00 13,400.00

041066 นางสาว ยพุาพกัตร ์ นิลมงคล2 12,149.38 3,962.15

050858 นาง พชีญา  ปานเหลอื3 3,650.00 3,650.00

701663 นาง นงลกัษณ์  ถรีะแกว้4 8,000.00 8,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,199.38 29,012.15

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140817 อบต.หน้าโคก จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008320 นาง วาสนา  โพธิ Uอนิทร์1 10,150.00 10,150.00

020190 นาย พลภทัร  เสรติานนท์2 750.00 750.00

047964 นางสาว จุฑามาศ  สขุสมวฒัน์3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,400.00 11,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140902 ทต.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

045199 นางสาว ภทัราภรณ์  บาลี1 13,500.00 13,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,500.00 13,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140903 อบต.โคกม่วง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

014412 นาง วริลัพชัษ์  โสภารตัน์1 10,000.00 10,000.00

019720 นาย สมนึก  หอมสวุรรณ2 1,500.00 1,500.00

074899 นางสาว วราภรณ์  ลบลํ+าเลศิ3 700.00 700.00

074900 นางสาว ชมพนุูท  คลา้ยมุข4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,900.00 12,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140904 อบต.ระโสม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009401 นางสาว อุดมลกัษณ์  เกดิปราชญ์1 1,000.00 1,000.00

012492 นาย ธรีวรี ์ อศิรางกูร  ณ อยธุยา2 500.00 500.00

037897 นางสาว สภุารตัน์  คงแกว้3 500.00 500.00

046813 นางสาว วมิลรตัน์  ชวมณีนนัท์4 1,100.00 1,100.00

074056 นางสาว วรรณพร  มลูเชื+อ5 1,300.00 1,300.00

701507 ส.ต.อ. เสน่ห ์ พรมชยั6 131,400.00 23,733.33

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 135,800.00 28,133.33

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140905 อบต.หนองนํ$าใส จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

002415 นางสาว ฐตินินัท ์ คาํศรวีาท1 1,000.00 1,000.00

002422 นาง อรณุี  วฒันธรรม2 500.00 500.00

030275 นางสาว วรรณกร  ศลิางาม3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,000.00 3,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140906 อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

002421 นางสาว กติิ Uตมิา  ตยีากุล1 4,700.00 4,700.00

021766 นางสาว ภญิญดา  เทอดสทุธริณภมูิ2 1,000.00 1,000.00

025192 นาย สมชยั  เชื+อหาญ3 11,800.00 11,800.00

039781 นางสาว อมลรตัน์  ทรพัยส์บื4 1,100.00 1,100.00

068671 นาย พศิาล  หลงัทอง5 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,300.00 19,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140907 อบต.ไผล่้อม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005310 นาง วนิดา  ประสพสม1 1,500.00 1,500.00

062541 นางสาว คณิตา  เพชรมศีรี2 1,000.00 1,000.00

074325 นาง พมิลวฒันา  กลิ�นจนัทร์3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,600.00 3,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((140909 อบต.พระแก้ว จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009335 นาง สภุาวด ี ศรวีไิชย1 1,100.00 1,100.00

050658 นางสาว เวสยิา  สขุโชติ2 2,100.00 2,100.00

801326 นางสาว เกษรา  อนิทโชติ3 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,100.00 5,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141001 อบต.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

069906 นางสาว จาํลอง  เณวลิยั1 5,000.00 5,000.00

070112 นาง สนิุสา  เปียไพบลูย์2 37,350.00 37,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,350.00 42,350.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141001 อบต.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

002949 นาย ธรีะ  ทองเรอืง1 2,000.00 2,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 2,000.00 2,000.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141002 ทต.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

002831 นาง ประไพ  เนื�องนุช1 4,100.00 4,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,100.00 4,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141003 อบต.หลกัชยั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

058146 นาง วภิาวรรณ  ปุญญาเจรญินนท์1 1,100.00 1,100.00

065855 นาง นิรมล  คงวริยิะวทิยา2 5,000.00 5,000.00

070751 นาย รฐัพล  นาคทอง3 6,350.00 6,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,450.00 12,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141004 ทต.สามเมือง(ลาดบวัหลวง) จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009394 นาย เพิ�มพลู  ป ั +นเหน่งเพชร1 14,600.00 14,600.00

012024 นาย ไพบลูย ์ รงคป์ระเสรฐิกุล2 1,500.00 1,500.00

012025 นาย สมพงษ์  ไตรรตัน์3 4,400.00 4,400.00

012026 นาง อมัพร  อุทติสาร4 500.00 500.00

016050 นาง เยาวรกัษ์  อสิสอาด5 12,877.15 12,877.15

030305 นาย วรียทุธ  เกดิเพิ�มพลู6 1,100.00 1,100.00

053719 นาย บาํรงุ  ทองนิยม7 1,500.00 1,500.00

057135 *นางสาว รมดิา  สบืสงวน8 4,750.00 4,750.00

058843 นางสาว ศนัสนีย ์ เชื+อผูด้ ี9 3,000.00 3,000.00

065158 ว่าที�พ.ต. วริสั  พานทอง10 2,600.00 2,600.00

066463 นาย อภริฐั  แกว้แกมทอง11 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 47,627.15 47,627.15

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141005 อบต.พระยาบนัลือ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

012472 นาย ทวิา  ปาลดี1 25,450.00 25,450.00

043049 *นางสาว รุง่ราตร ี สกุแตง2 212,782.97 18,455.09

060900 นางสาว อรสา  พชันี3 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 243,232.97 48,905.09

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141006 อบต.สิงหนาท จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

042401 นาย กฤตชยั  สนธศิรี1 10,000.00 10,000.00

067106 นางสาว ลภสัพมิล  เดชเจรญิพรพงศ์2 3,000.00 3,000.00

075134 นาย อรรถพล  พวงทพิยว์รรณ3 700.00 700.00

075770 นางสาว พชิยา  กติตอิคัรากุล4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,200.00 14,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141007 อบต.คู้สลอด จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008338 นาง พวงทอง  เพช็รแกว้1 3,750.00 3,750.00

019698 นาย ธนรจุน์  แดงแตง2 3,300.00 3,300.00

037902 นางสาว สรุรีตัน์  พนัวา3 2,600.00 2,600.00

047121 นางสาว มยรุวน์ี  สขุนัที4 5,850.00 5,850.00

054386 นางสาว ศริภิร  แผน่สาํรติ5 16,250.00 16,250.00

054387 นางสาว นงคนุ์ช  ทองอิ�ม6 4,750.00 4,750.00

074495 นางสาว อธญิา  งามภกัดิ U7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 37,200.00 37,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141008 อบต.คลองพระยาบนัลือ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009385 นาย ชศูกัดิ U  เจ๊ะยะหลี1 15,400.00 15,400.00

015476 นางสาว นุจร ี กณัพฒันะ2 13,850.00 13,850.00

051391 นาย จกัรนิทร ์ วสิทุธารมณ์3 1,000.00 1,000.00

053329 นางสาว รสสคุนธ ์ ชมภพูาน4 1,000.00 1,000.00

069198 นาง ทพิวรรณ  สรอ้ยดอกสน5 5,850.00 5,850.00

071076 นางสาว นาตยา  ผลงาม6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,800.00 37,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141011 อบต.บอ่ตาโล่ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

018574 นาย ทรงวุฒ ิ หยกหริณัย์1 7,300.00 7,300.00

020234 นางสาว รชันี  บุษปฤกษ์2 2,000.00 2,000.00

047973 นางสาว วลิาพร  ชาวเวยีง3 1,100.00 1,100.00

062628 นางสาว จนัทริา  มากเลาะเลย์4 600.00 600.00

701719 นาง ณฐัรญิา  กลมเกลยีว5 4,350.00 4,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,350.00 15,350.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141013 ทม.ลาํตาเสา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009354 นางสาว สภุาพร  แสงปาก1 5,850.00 5,850.00

045192 *นางสาว ปุณณดา  เอี�ยมจะโร2 7,300.00 7,300.00

050094 นาย พชิติ  เจรญิกาศ3 10,000.00 10,000.00

051550 นางสาว นิภา  หว้ยลกึ4 500.00 500.00

063284 นางสาว สจุรีา  สกุณา5 1,500.00 1,500.00

067293 นางสาว กลัธมิา  บุดดาผา6 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 27,150.00 27,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141015 อบต.สนับทึบ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

011114 นางสาว ภษูณิศา  สขุอนิโท1 800.00 800.00

011115 นางสาว อทิธยิา  ผกูฤทยั2 1,000.00 1,000.00

011119 นาย มนตร ี คงแสงภกัดิ U3 500.00 500.00

012488 นาย เพยีร  ชนะวเิศษ4 1,000.00 1,000.00

020212 นาง สมุติร ี นิ�มสขุ5 1,500.00 1,500.00

033034 นาย เษกศกัดิ U  ทพัธานี6 1,100.00 1,100.00

050836 นาง ชนลัญา  รื�นสนิ7 6,150.00 6,150.00

701608 นางสาว นภษร  วรนนัทส์ทิธิ U8 9,200.00 9,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,250.00 21,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141017 อบต.หนัตะเภา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009348 นางสาว ณฏัฐช์นญัพร  คงสวุรรณ์1 1,000.00 1,000.00

033035 นางสาว รุง่ทวิา  แสงสองศรี2 500.00 500.00

039282 *นาย เฉลมิเกยีรต ิ เฉลมิภกัตร์3 10,000.00 10,000.00

039783 นาง สกุลัยา  หุน่คาํ4 1,500.00 1,500.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141020 อบต.ชะแมบ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008347 *นาง อมัพา  มานะประเสรฐิศกัดิ U1 22,486.28 3,559.33

008355 นาย อภนินัท ์ บุนนาค2 1,000.00 1,000.00

008358 นาย มานพ  อึ+งสวรรค์3 5,200.00 5,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 28,686.28 9,759.33

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141202 ทม.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

054801 นาย ดาํรงฤทธิ U  ยนิดทีรพัย์1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141204 ทต.หวัเวียง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

037901 นาย นิรตุติ U  โกมลวานิช1 4,100.00 4,100.00

074050 นางสาว ธนิดา  ศรตีะวนั2 1,500.00 1,500.00

075279 นางสาว มานิสา  ปานรอด3 1,500.00 1,500.00

075280 นาง ออ้มใจ  พึ�งสขุ4 1,700.00 1,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,800.00 8,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141205 อบต.บา้นแพน จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

009323 นาง สรุรีตัน์  เกตุพฒันากุล1 500.00 500.00

014405 นาง สาสณุี  จนัทรอ่์อน2 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,250.00 1,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141210 อบต.มารวิชยั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

042413 นาย สมโชค  มงคลยธุ1 1,300.00 1,300.00

052161 ร.ต.หญงิ เพญ็ศริ ิ กลบีมาลยั2 500.00 500.00

064887 นางสาว ปรารถนา  คุม้ครองญาติ3 3,300.00 3,300.00

068001 นางสาว อยัยรตัน์  ตรสีนิธุ์4 2,000.00 2,000.00

071673 นางสาว หทยัชนก  สวสัดี5 2,350.00 2,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,450.00 9,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141212 อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

027120 นางสาว วนิดา  ชาตภิธูร1 3,500.00 3,500.00

071544 นาย สมลกัษณ์  นาควจิติร2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,500.00 6,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141215 อบต.ชายนา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

005333 นาย เกยีรตนิิยม  แกว้ลี1 32,350.00 27,675.64

016010 นางสาว ณฐัณิชา  ไกรที�พึ�ง2 2,100.00 2,100.00

055887 นางสาว ไพรตัน์  ศรนีพนิคม3 500.00 500.00

064785 นาง สกุญัญา  คลนืคลบี4 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,750.00 31,075.64

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141216 อบต.สามตุ่ม จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

046444 นาย หงษ์ทอง  จตูะโกมล1 2,850.00 2,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,850.00 2,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141217 อบต.ลาดงา จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

068865 นาง กําไร  บุญยิ�ง1 7,800.00 7,800.00

070380 นางสาว รชันีย ์ ยิ�งยง2 7,800.00 7,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,600.00 15,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141218 อบต.ดอนทอง จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

032291 นางสาว ขวญัชนก  สวุรรณโชติ1 500.00 500.00

052358 นาง ดารณิี  บวัศรี2 1,100.00 1,100.00

066694 นางสาว ปทัมนิภา  วงษ์วาล3 800.00 800.00

068838 นาย บรรจบ  แกว้วชิติ4 3,000.00 3,000.00

068930 นาง สมุาร ี มกิทา5 8,900.00 8,900.00

700603 นางสาว สภุาพร  ไชยสทิธิ U6 4,800.00 4,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,100.00 19,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141221 ทต.บางนมโค จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

008322 นาง อนญัญา  คาํหอมกุล1 29,678.05 29,678.05

074052 นางสาว ปรดีา  บวัดว้ง2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,178.05 31,178.05

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141222 ทต.สามกอ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

002411 นาง นิภา  ธาราโฉม1 2,000.00 2,000.00

064241 นางสาว ปทัมา  ทรพัยม์าร2 1,500.00 1,500.00

064243 นาง นิศาชล  ไชยมงคล3 1,100.00 1,100.00

067538 นางสาว ธมนวรรณ  ทองปิ�น4 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,600.00 8,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141222 ทต.สามกอ จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

801730 นาย อรยิพงศ ์ อนิถา1 4,000.00 4,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 4,000.00 4,000.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141301 อบต.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

041435 นาย วรีะวฒัน์  ปิ�นทอง1 9,950.00 9,950.00

042415 นาย แสวง  จงูใจ2 500.00 500.00

057381 นางสาว อญัญาวรี ์ ทองธญัประจวบ3 1,100.00 1,100.00

070179 นาง นิภาวรรณ  บุญมาเลศิ4 15,101.95 15,101.95

075531 นางสาว ธญัภรณ์  ครื�นนํ+าใจ5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 27,751.95 27,751.95

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141302 ทต.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

053924 *นาวาโท วศนิ  พลเสน1 187,189.53 16,629.04

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 187,189.53 16,629.04

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141305 อบต.ปลายกลดั จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

040951 นาง ศณิีภรณ์  มงคลเวทย์1 500.00 500.00

042412 นางสาว วชัชร ี ศรชีมภู2 1,500.00 1,500.00

047977 นางสาว วาสนา  พลอยแดง3 800.00 800.00

056023 นางสาว พรพมิล  มงคลสระ4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,300.00 3,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141306 อบต.เทพมงคล จ.พระนครศรีอยธุยา:

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

033153 นาย ณรงค ์ เพชรน้อย1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141307 อบต.วงัพฒันา จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032294 นาย สรศกัดิ U  ศุภบุญมี1 750.00 750.00

053689 นางสาว สมคดิ  เอี�ยมสอาด2 1,500.00 1,500.00

068255 นาย นุกุล  สนธิ3 6,400.00 6,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,650.00 8,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141401 อบต.คานหาม จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005301 นางสาว อจัฉรา  สาํรวยผล1 1,000.00 1,000.00

005306 นาง วลิาวณัย ์ ตรสีนิธุ์2 1,500.00 1,500.00

005315 นาง ศริพิร  กติกุิลวรพพิฒัน์3 8,900.00 8,900.00

005317 นาย ปราสาท  มงคลเจรญิ4 500.00 500.00

005321 นาย สมชาต ิ ตรมีรรค5 6,050.00 6,050.00

005323 นาง กนกวรรณ์  ศริวิรรณ6 500.00 500.00

005325 นางสาว อาภา  มะวงันุธรู7 8,500.00 8,500.00

005329 นาง อาภรณ์  มะวงันุธรู8 8,650.00 8,650.00

017525 นาย มณฑล  เมอืงแกว้9 34,378.02 34,378.02

018409 นาง นพมาศ  ดงภบูาล10 10,100.00 10,100.00

022328 นางสาว วรลกัษณ์  คงแสงบุตร11 500.00 500.00

056226 นางสาว เรณู  สดุเอก12 1,900.00 1,900.00

060735 นาง กนกวรรณ  อํ�าประไพ13 1,000.00 1,000.00

067748 นางสาว ปารกิชาต ิ ศรสีทุธิ U14 6,376.21 6,376.21

067751 ว่าที�ร.ต. อดศิร  อุบลสขุ15 2,000.00 2,000.00

067761 นางสาว อรณุ  แสงโทโพ16 2,000.00 2,000.00

067767 พ.อ.อ. สมภพ  ดอีารมย์17 6,400.00 6,400.00

068298 นางสาว ขวญักุล  ณฐัอุดมทรพัย์18 800.00 800.00

068331 นาง จติตว์ไิล  งามสมยั19 1,100.00 1,100.00

068337 นาง ภคพร  กระพี+20 5,000.00 5,000.00

073156 นาง สรุยีฉ์าย  ขมุทอง21 7,300.00 7,300.00

075497 นาย ธรีภทัร ์ เขตสมุทร์22 500.00 500.00

075727 ว่าที�ร.ต. เกยีรตศิกัดิ U  ยิ�งดี23 900.00 900.00

801456 นาย อมร  เกษมสงัข์24 500.00 500.00



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141401 อบต.คานหาม จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801457 นาย วสพุล  ตรมีงคล25 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 116,854.23 116,854.23

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141402 อบต.บา้นช้าง จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050270 นางสาว ปิยะมาศ  ตรสีาร1 500.00 500.00

075426 นาง วลยักรณ์  บุญอนิทร์2 900.00 900.00

701662 นางสาว ฐติารยี ์ ทรพัยม์ลู3 4,100.00 4,100.00

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�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141403 อบต.สามบณัฑิต จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008333 นาง วไิรพร  ศรนีพนิคม1 16,800.00 16,800.00

012013 นาย สมรฐั  ผลาภริมย์2 750.00 750.00

053840 นาย สมศกัดิ U  คณุวชัระกจิ3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,350.00 18,350.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141404 อบต.บา้นหีบ จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001447 นาย อรรถสทิธิ U  มณีปุระ1 1,000.00 1,000.00

009347 นางสาว ศศณิา  หามนตรี2 13,500.00 13,500.00

023539 นาง มาล ี พบรม่เยน็3 4,111.86 4,111.86

034841 นางสาว ศริประภา  วงคบ์งั4 1,500.00 1,500.00

062405 นางสาว ภณินทท์พิย ์ คงสมโอษฐ5 9,378.60 9,378.60

067170 นางสาว ณชัชา  ยาวะโนภาส6 3,800.00 3,800.00

801023 นาง วจิติตรา  โพธสิวสัดิ U7 1,500.00 1,500.00

801024 นางสาว ฐภิาวรรณ  สภุาพร8 1,250.00 1,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 36,040.46 36,040.46

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141405 อบต.หนองไม้ซุง จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025175 นางสาว กนกกาญจน์  จนัทกาศ1 2,000.00 2,000.00

047979 *นางสาว ภสัรา  เกตุคาํ2 2,000.00 2,000.00

047981 นางสาว วงเดอืน  คงเสมา3 1,000.00 1,000.00

047984 นางสาว นิตยา  จตุรโกมล4 3,000.00 3,000.00

047985 นาย อมรพนัธุ ์ ตรเีมฆ5 3,000.00 3,000.00

055787 นาย รตัน์ธพิงษ์  เพช็รโ์ทน6 7,200.00 7,200.00

075790 นาย นนัทภพ  กนัทะยศ7 700.00 700.00

075791 นางสาว จรรยพร  ศรจีนัทร์8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,400.00 19,400.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141406 อบต.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012484 นาง เกสนีิ  ภาคบรูณ์1 1,500.00 1,500.00

075602 นาย ธวชัชยั  จอมจนัทร์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,000.00 3,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141407 ทต.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047509 นางสาว ทศันนัท ์ มิ�งกลิ�น1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141408 อบต.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033676 *นาย ธนะโรจน์  กอบสนิรจุพิงษ์1 9,500.00 9,500.00

042410 นางสาว นารนิทร ์ ปุยอาภรณ์2 500.00 500.00

042411 นาง ภทัรานิษฐ ์ สคุรวีานดั3 500.00 500.00

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�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141409 อบต.หนองนํ$าส้ม จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002412 *นาง ชลติดา  บุญเยน็1 6,800.00 6,800.00

002413 นาย ฉตัรไชย  จนัทวฒัน์2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,300.00 7,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141410 อบต.โพสาวหาญ จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047398 นาง วรรณภา  ไสว1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141411 อบต.ธนู จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009340 นางสาว บพติร  ไชยครีี1 2,600.00 2,600.00

009343 นาง สภุาพร  สธุมัรส2 28,400.00 28,400.00

009351 นาย ทวชิ  โพธิ Uสว่าง3 18,250.00 18,250.00

009352 นาย ธงชยั  คุม้ชาติ4 1,000.00 1,000.00

009356 นางสาว วรรณวไิล  ใจเสงี�ยม5 2,600.00 2,600.00

009363 นางสาว วศนีิ  แสงใยมณี6 500.00 500.00

019711 ส.อ. วรีะ  ใยบวั7 18,850.00 18,850.00

037908 นาย วทิยา  ภมรพล8 8,400.00 8,400.00

044279 *นางสาว อชัรา  กอ้นมณี9 2,950.00 2,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 83,550.00 83,550.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141412 อบต.ข้าวเม่า จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040407 นางสาว อุทยัวรรณ  ไชยโย1 1,500.00 1,500.00

060737 นาย วรวุฒ ิ สรอ้ยทอง2 5,564.53 5,564.53

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,064.53 7,064.53

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141504 ทต.มหาราช จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015018 นางสาว ภญิญดา  เขื�อนทา1 500.00 500.00

054285 *นาย ภานุวฒัน์  โพธิ Uย ั �งยนื2 53,690.42 3,488.27

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 54,190.42 3,988.27

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141505 ทต.โรงช้าง จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

043056 นาง ปุณณดา  ผลทพิย์1 5,450.00 5,450.00

072866 นาง เมตตา  สขุสาธุ2 5,000.00 5,000.00

073290 นาย ชวกร  ศรอีาํไพ3 3,000.00 3,000.00

075361 นางสาว ชนนัเนตร ์ กองจรติ4 4,000.00 4,000.00

075362 นางสาว ศวิราภรณ์  อ่อนละมลู5 5,000.00 5,000.00

075363 นางสาว พรทพิย ์ อศัวานุวตัร6 5,000.00 5,000.00

075364 นางสาว วรษิรา  จงเจรญิ7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 28,950.00 28,950.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141507 อบต.บางนา จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050981 นางสาว ฐติภิรณ์  จนัอ่อน1 3,000.00 3,000.00

050982 นาย เอกราช  สขุศลิป์วทิยา2 2,000.00 2,000.00

055815 *นาง อมรรตัน์  แหพนัตา3 21,000.00 20,435.86

055817 *นางสาว สปุาณา  ทรพัยแ์จ่ม4 248,079.85 17,946.16

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 274,079.85 43,382.02

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141511 อบต.บา้นนา จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005311 นางสาว สพุตัรา  มะโนรื�น1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141512 อบต.บา้นขวาง จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

043986 นาง กฤตยาณี  คงเจรญิ1 1,500.00 1,500.00

060169 นางสาว สภุาภทัร  โสมภรี์2 1,900.00 1,900.00

063587 นางสาว วชิชุดา  ศรบีวัสด3 1,100.00 1,100.00

072490 นางสาว สนุนัท ์ คุม้ศริ ิ4 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,000.00 6,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141513 อบต.ท่าตอ จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

059274 นางสาว ยภุา  คงเจรญิ1 500.00 500.00

063956 นาง พรทพิย ์ สอนผยุ2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.00 1,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141514 อบต.บา้นใหม่ จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033138 *นาย ประดษิฐ ์ ผดุงทรพัย์1 43,730.28 4,284.85

056740 *นาง สนุนัทา  ผดุงทรพัย์2 6,553.88 2,270.05

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 50,284.16 6,554.90

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141602 ทต.บา้นแพรก จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

037956 นาย อุดม  วงษ์คาํ1 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�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141605 อบต.คลองน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008326 นาง สภุาภรณ์  รสโหมด1 1,500.00 1,500.00

008329 นาง ประภสัสร  แกว้สว่าง2 1,100.00 1,100.00

033036 นาย นราพงษ์  ขาวฉออ้น3 8,850.00 8,850.00

059081 นางสาว จารณุี  พมิพแ์กว้4 600.00 600.00

059082 นาง ชญาดา  ตน้สริชิยั5 3,450.00 3,450.00

059084 นาง อจัฉรา  พลูทรพัย์6 1,100.00 1,100.00

059085 นาย อานนัท ์ ติ_บนวล7 5,500.00 5,500.00

065234 นางสาว สนิุสา  ประเสรฐิทรพัย์8 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,200.00 23,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141607 อบต.วงัจฬุา จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051727 นาย ชโนดม  รอดสม1 500.00 500.00

051970 นางสาว เกศรนิ  ทองคลา้ย2 500.00 500.00

066596 นางสาว ณิชนนัทน์  ตั +งทพิยเ์จรญิกุล3 600.00 600.00

070700 นางสาว มยรุ ี เยาวสงัข์4 8,450.00 8,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,050.00 10,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141608 อบต.พยอม จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005320 นาง ดวงเดอืน  ศรยีานนท์1 7,000.00 7,000.00

005322 นาย ฉลอง  สวุรรณโณ2 2,600.00 2,600.00

005324 นางสาว มชัฌมิา  รจุสิขุ3 800.00 800.00

006780 นางสาว อุดมลกัษณ์  เสนาชยั4 6,450.00 6,450.00

008323 นาย สภุาพ  ขนัทอง5 21,800.00 21,800.00

016039 นาง ปฐัมาวด ี มโีคตรกอง6 800.00 800.00

058811 จ.อ. ชลติ  ทวปีะ7 3,300.00 3,300.00

072512 นางสาว ประภาวด ี จนัทรซ์น8 5,000.00 5,000.00

072513 นาง ณิชาภา  จนัทวงษ์9 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 48,650.00 48,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141609 อบต.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069393 นาย อภวิตัธนภมูชิยัไพศาล  จรัธนมั �งมพีชั1 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 700.00 700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141610 อบต.ลาํไทร จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002423 นางสาว ศรญัยร์ชัย ์ ไทยประยรู1 750.00 750.00

009398 นาย ทรงศกัดิ U  ฤกษ์เกษม2 23,600.00 23,600.00

024759 นางสาว นรรีตัน์  วพิฒัน์สจัจา3 7,500.00 7,500.00

050680 *นาง ปภชัญา  ใจชื+น4 1,800.00 1,800.00

055351 นางสาว ปารชิาต ิ ทองสดเจรญิดี5 1,500.00 1,500.00

057076 นาง ประนอม  อกัษร6 4,700.00 4,700.00

059069 นางสาว นนัทวลัย ์ ปิ�นพงศพ์นัธ์7 26,350.00 26,350.00

066600 นางสาว นพภรณ์  ภู่ขาว8 2,100.00 2,100.00

066601 นางสาว วลรีตัน์  บาํเพญ็บุญ9 1,500.00 1,500.00

068333 นาง กนกวรรณ  นามเมา้10 10,350.00 10,350.00

073703 นางสาว ชนฎัฐา  อนิทโชติ11 700.00 700.00

073704 นาย ณฐัพนธ ์ เวโณ12 700.00 700.00

701504 นางสาว เยาวรตัน์  โสตรดุร13 6,200.00 6,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 87,750.00 87,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141611 อบต.ข้าวงาม จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008346 นาง ปรชัญา  พงษ์บุตร1 1,500.00 1,500.00

060599 นางสาว วาสนา  เกตุเปี�ยม2 500.00 500.00

068024 นางสาว ลดัดา  คงสมเพชร3 6,650.00 6,650.00

075558 นางสาว ดาหวนั  ไพรสมพงษ์4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,150.00 9,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((141701 อบต.บา้นใหม่ จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

068300 นาง เปรมจติร  ศรยีมก1 15,650.00 15,650.00

069168 นาง นนัทภิา  นยับุตร2 10,200.23 10,200.23

070525 นางสาว เมลดา  เฉลยจรรยา3 16,050.00 16,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,900.23 41,900.23

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:�สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((145001 หน่วยงานอื�น จ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009321 *นาง เสรมิศร ี ปรเีปรม1 92,882.55 7,032.24

009366 นาง ภาคนีิ  ตรวีเิวก2 2,000.00 2,000.00

012478 นาย ธนพล  พรีธนินทร์3 105,962.20 31,631.44

020209 นางสาว วนัวสิา  แตงเผอืก4 45,767.51 21,388.86

040604 *นาง ศริาณีย ์ ทองเปลว5 10,000.00 10,000.00

053784 *จ่าเอก ยทุธพร  เผา่น้อย6 338,758.17 18,411.42

056383 *นางสาว ทศัณี  กนัพน้ภยั7 126,894.39 5,608.58

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 722,264.82 96,072.54

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

2.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 6.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����

ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*


