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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160002 อบจ.ลพบุรี จ.ลพบุรี:

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

066872 นาย ธรานนัทน์  อรยิพฤกษ์1 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,100.00 2,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160101 ทม.ลพบุรี จ.ลพบุรี:

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

011841 นาย ภริมย ์ พงษ์คาํ1 1,000.00 1,000.00

024217 นางสาว หนึ�งฤทยั  ชว่ยพนัธุ์2 10,000.00 10,000.00

046069 นางสาว วลิาวณัย ์ โสผล3 2,000.00 2,000.00

049937 *นาง ออ้ยทพิย ์ นิยมรตัน์4 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,400.00 15,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160103 ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี:

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

060940 นางสาว ภทัรภร  อ่อนไสว1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160104 อบต.ทะเลชุบศร จ.ลพบุรี:

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

052544 จ.ส.อ. พรีะพร  จาํปา1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160106 ทต.กกโก จ.ลพบุรี:

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

038704 นางสาว สภุาพร  วงษ์คาํ1 1,000.00 1,000.00

053409 นาย เฉลมิชยั  เกษมสขุ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,100.00 2,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160107 อบต.โก่งธนู จ.ลพบุรี:

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

052538 นาง แสงจนัทร ์ ระวงักจิ1 500.00 500.00

052539 นาย สมปอง  พงษ์ภมร2 500.00 500.00

057527 นางสาว สภุสัสรา  นาคทอง3 10,800.00 10,800.00

067908 นางสาว อุดม  ชยัปญัหา4 2,000.00 2,000.00

069098 นาย อดศิกัดิ T  ตาวงษ์5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,700.00 14,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160109 ทม.เขาสามยอด จ.ลพบุรี:

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

053962 นางสาว วรารตัน์  อารยี์1 17,450.00 17,450.00

066681 นางสาว เฉลมิขวญั  พรมเดื�อ2 5,000.00 5,000.00

067376 นาย วรรณ  ชุม่ใจรกั3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,950.00 23,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160110 อบต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี:

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

041877 นางสาว วลัภา  พนัธรุกัษ์1 2,100.00 2,100.00

057268 นางสาว อมรรตัน์  ใบอนนัตโชค2 2,000.00 2,000.00

701632 นางสาว ประทุมมาศ  สาระพล3 1,100.00 1,100.00

801214 นาย นราวุฒ ิ เลก็ยิ+ม4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,200.00 6,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160111 อบต.โคกลาํพาน จ.ลพบุรี:

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

052547 นางสาว แหวนเพชร  ชาญฉลาด1 2,000.00 2,000.00

053835 นางสาว อารเิคลยี  โอลมิเปียกมัส์2 7,450.00 7,450.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160112 ทต.โคกตมู จ.ลพบุรี:

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

046820 นาง วาสนา  เรอืงวลิยั1 3,100.00 3,100.00

052542 ว่าที�ร.ต. ศราวุฒ ิ ทวนหอม2 500.00 500.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160113 อบต.งิ$วราย จ.ลพบุรี:

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

047531 *นาง ลดารตัน์  รกัษาสวุรรณ1 76,867.11 3,616.14

054820 นางสาว สาวติร ี เทยีนสวุรรณ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 77,367.11 4,116.14

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160114 อบต.ดอนโพธิC  จ.ลพบุรี:

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

066986 นาย จตุรนต ์ ขะสดุใจ1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 800.00 800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160116 อบต.ท่าแค จ.ลพบุรี:

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

052079 นางสาว อญัชล ี รตันบุญเกตุ1 7,050.00 7,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,050.00 7,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160119 อบต.บางขนัหมาก จ.ลพบุรี:

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

041879 นาย เดชา  ประกอบกจิ1 2,250.00 2,250.00

056689 นางสาว อภริชันี  ปิตยินต์2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,350.00 3,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160120 อบต.บ้านข่อย จ.ลพบุรี:

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

020176 นาง นนัทติา  แสงอาทติย์1 500.00 500.00

052540 นาย พทิกัษ์รฐั  ระวงักจิ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,000.00 1,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160121 อบต.ท้ายตลาด จ.ลพบุรี:

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

043057 นางสาว พนิทอง  พรมชาติ1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160124 อบต.โพธิC เก้าต้น จ.ลพบุรี:

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

052073 ว่าที�ร.ต. นิสติ  ปญัญา1 1,000.00 1,000.00

052075 ส.อ. หญงิ นพรตัน์  ปญัญา2 7,500.00 7,500.00

052077 นางสาว จารวุรรณ  เชดิพงษ์สวสัดิ T3 500.00 500.00

052081 นาง ภาขวญั  เชงิครีี4 1,100.00 1,100.00

064597 นางสาว วนัด ี พุม่เจรญิ5 600.00 600.00

067086 นางสาว ภทัรมาศ  พลบัเพลงิ6 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,300.00 11,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160125 อบต.โพธิC ตร ุจ.ลพบุรี:

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

055387 นางสาว ชนิกา  ชนุงาม1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160201 ทต.เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี:

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

034796 นาย คณาธปิ  สนทมิ1 7,950.00 7,950.00

062667 นาง กลัตชิา  พมิพส์มบรูณ์2 2,000.00 2,000.00

068340 นาย ภญิโญ  สหีา3 3,000.00 3,000.00

070600 นาย จริายทุธ  เหงา่ทอง4 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,950.00 22,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160204 อบต.ช่องสาริกา จ.ลพบุรี:

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

011509 นางสาว โชคสมร  จริะออน1 7,450.00 7,450.00

048001 นางสาว แกว้จาํเรยีง  จริะออน2 7,450.00 7,450.00

051820 นางสาว พมิพล์ดา  มธีรณี3 16,053.23 16,053.23

054756 นาย พเิศษมงคล  จริะออน4 5,700.00 5,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 36,653.23 36,653.23

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160205 อบต.มะนาวหวาน จ.ลพบุรี:

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

045385 นาง ถนอมพรรณ  คณะฤทธิ T1 4,050.00 4,050.00

074133 นางสาว ณยฎา  ผาภู2 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160206 ทต.ดีลงั จ.ลพบุรี:

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

028599 *นาย วทิวสั  เจรญิผล1 307,491.59 18,478.36

041453 *นาย เสกสนัต ์ เกตุแกว้2 180,758.44 18,155.15

074534 นางสาว ศรนีวล  นุชลกัษณ์3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 489,750.03 38,133.51

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160207 อบต.โคกสลงุ จ.ลพบุรี:

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

071429 นางสาว สภุาพรณ์  พรานธนงค์1 1,300.00 1,300.00

071430 นางสาว รุง่นภา  เดมิสลุง2 900.00 900.00

071431 นางสาว อุษา  วงษ์สลุง3 1,100.00 1,100.00

071463 นางสาว เบญจวรรณ  อนนัสลุง4 1,300.00 1,300.00

701319 นางสาว สณุี  เจรญิสลุง5 3,800.00 3,800.00

701320 นาย อรยิวฒัน์  วฒันไพบลูย์6 4,350.00 4,350.00

701355 นาง สทุนิ  ขนัธะสโุข7 8,400.00 8,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,150.00 21,150.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160208 อบต.ชอนน้อย จ.ลพบุรี:

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

011501 นาง อนิทริา  ทองรอด1 1,000.00 1,000.00

011502 ว่าที�ร.ท. สรรเพช็ร  พนัธพ์ทิกัษ์2 2,000.00 2,000.00

044798 นางสาว สมุณฑา  เภารอด3 2,000.00 2,000.00

050132 นางสาว อภญิญา  นวลชว่ย4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,500.00 5,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160209 อบต.หนองบวั จ.ลพบุรี:

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

701509 นางสาว ณฏัฐกานต ์ มลวิลัย์1 14,550.00 14,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,550.00 14,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160210 อบต.ห้วยขนุราม จ.ลพบุรี:

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

017993 นาย ทศพร  ทุมดี1 17,600.00 17,600.00

022708 *นาง นงคนุ์ช  ศรเีฉลมิ2 365,748.67 14,161.06

045107 นาย สมนึก  แกว้เขยีว3 2,500.00 2,500.00

054251 *นาย ภคัวฒัน์  พรหมแบ่ง4 4,400.00 4,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 390,248.67 38,661.06

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160211 อบต.นํ$าสดุ จ.ลพบุรี:

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

054164 *นาย สรุเชษฐ  พลพชื1 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,750.00 4,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160301 อบต.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี:

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

025181 นาย วนัชยั  สนธสิญัญา1 13,400.00 13,400.00

051102 นาย ธรีศกัดิ T  โรจน์รตันาภรณ์2 500.00 500.00

062751 นางสาว ราํพงึ  สวุรรณครีี3 7,400.00 7,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,300.00 21,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160302 ทต.โคกสาํโรง จ.ลพบุรี:

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

067868 นางสาว ขวญัดาว  ศรรีกัษา1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160303 อบต.เกาะแก้ว จ.ลพบุรี:

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

045164 นาง อุบลรตัน์  อนิทรวเิศษ1 2,550.00 2,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,550.00 2,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160307 อบต.คลองเกต ุจ.ลพบุรี:

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

071854 นาย อดศิกัดิ T  จนัทรพ์ร1 6,050.00 6,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,050.00 6,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160310 อบต.วงัเพลิง จ.ลพบุรี:

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

041868 นาย ศราวุธ  อ่อนเบา1 1,500.00 1,500.00

041870 นาย เอกชยั  เกตุน้อย2 4,750.00 4,750.00

044301 นาง เยาวเรศ  ครีี3 3,000.00 3,000.00

800824 นาย ศริชิยั  ฉิมไทย4 600.00 600.00

801212 นาย กฤษดา  อ่อนสนัทดั5 500.00 500.00

801213 นางสาว ขนิษฐา  สาโมทย์6 600.00 600.00

801951 นางสาว นงลกัษณ์  อภิริมย์7 1,000.00 1,000.00

801952 นางสาว หนึ�งฤทยั  ไทยวงษ์8 1,000.00 1,000.00

801953 นางสาว นาตยา  คลงัผา9 500.00 500.00

801954 นางสาว รชัดาภรณ์  เรอืงรนิทร์10 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,950.00 13,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160311 อบต.ดงมะรมุ จ.ลพบุรี:

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

017995 นาง กาณ์ดา  จาํปาดบิ1 4,400.00 4,400.00

017998 นาย ทวทิ  จาํปาดบิ2 4,400.00 4,400.00

056515 นางสาว เยาวลกัษณ์  แสงทอง3 2,000.00 2,000.00

062911 นาง บุบผา  สง่ศรี4 1,500.00 1,500.00

068380 นาง วชัรนิทร ์ สกุลประเสรฐิพนั5 1,100.00 1,100.00

068442 จ.ส.ต. ไกรลาศ  บาํรงุ6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,900.00 14,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160313 อบต.วงัจ ั �น จ.ลพบุรี:

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

029396 นาย อนุชา  แสงกํ�า1 1,100.00 1,100.00

058385 นางสาว สนุทร ี ทองพร2 6,500.00 6,500.00

064686 นาง ณราพร  น้อยประถม3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,700.00 8,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160314 อบต.หนองแขม จ.ลพบุรี:

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

054818 *นาง เสรมิศริ ิ ตยิะพานิชย์1 10,244.70 4,350.15

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,244.70 4,350.15

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160401 อบต.ลาํนารายณ์ จ.ลพบุรี:

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

030336 นางสาว ถวลิ  ภแูชม่โชติ1 500.00 500.00

061010 นางสาว อญัชล ี พรหมโคตร2 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160402 อบต.ชยันารายณ์ จ.ลพบุรี:

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

012585 นาง พชัร ี การเจน1 750.00 750.00

072089 นางสาว วนีสัยา  ใจชื+น2 6,800.00 6,800.00

072367 นางสาว นฤมล  ห่วงเจรญิ3 6,800.00 6,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,350.00 14,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160403 อบต.ศิลาทิพย ์จ.ลพบุรี:

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

041882 นาง ธนัยาภรณ์  จารศุภุกรกุล1 8,472.06 8,472.06

044302 นาง กนกรสั  แกว้วงษา2 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,272.06 9,272.06

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160404 อบต.ห้วยหิน จ.ลพบุรี:

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

011505 นาย วรีภทัร  ดเีรอืงศรี1 10,250.00 10,250.00

701317 นาง วรารตัน์  ศรนีภา2 28,203.00 7,293.48

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 38,453.00 17,543.48

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160405 อบต.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี:

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

034504 นางสาว ลาํภ ู ใจตรงดี1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160407 อบต.ท่าดินดาํ จ.ลพบุรี:

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

041351 *นางสาว พรีดา  แป้นเอี�ยม1 12,529.14 1,209.67

701316 นาง ชื�นกมล  ทองแถว2 12,550.00 12,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,079.14 13,759.67

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160410 อบต.นาโสม จ.ลพบุรี:

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

008490 นางสาว ทศพร  เดชรกัษา1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160411 อบต.หนองยายโตะ๊ จ.ลพบุรี:

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

034815 นางสาว ปราณีย ์ นาทอง1 500.00 500.00

051658 นาง พมิาน  อุนาสี2 6,250.00 6,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,750.00 6,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160412 อบต.เกาะรงั จ.ลพบุรี:

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

005328 นาง สมุาล ี ตรนุีรตัน์1 1,500.00 1,500.00

034810 นาง นวนปราง  ชา้งชนะ2 12,500.00 12,500.00

048005 นาง รชันี  หมูท่องหลาง3 6,450.00 6,450.00

048006 นางสาว รชันี  แคนนํ+า4 41,930.07 5,271.49

701839 นาง แกว้ใจ  ฉํ�าแสง5 2,700.00 1,365.25

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 65,080.07 27,086.74

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160413 อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี:

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

073760 นางสาว วราภรณ์  หะสติะ1 8,000.00 8,000.00

073761 นางสาว สวุลกัษณ์  โคตรวงจนัทร์2 2,500.00 2,500.00

073789 นาง เขมนิจ  ประจติร3 1,300.00 1,300.00

075071 นาย ทศพล  โสภาเจรญิ4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,800.00 12,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160415 อบต.ชยับาดาล จ.ลพบุรี:

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

052076 ว่าที�ร.ต. เกยีรตศิกัดิ T  ใจดี1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160416 ทต.ลาํนารายณ์ จ.ลพบุรี:

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

072504 นาย วชัรพงศ ์ พฒันพนัธช์ยั1 1,100.00 1,100.00

072606 นางสาว นิศาชล  กิ+วลาดแยง2 10,000.00 10,000.00

072642 นาง สจุติรา  ปลื+มมะลงั3 2,100.00 2,100.00

072643 นางสาว ละเมยีด  ออมทรพัย์4 2,100.00 2,100.00

072644 นาย สวุนิยั  ดาํอ่อน5 500.00 500.00

072645 นางสาว ฤทยัรตัน์  เมตไตร6 1,500.00 1,500.00

072646 นาย ภวูนาถ  เทยีนทองสกุล7 500.00 500.00

072647 นาย วฒันา  พวงศรแีกว้8 700.00 700.00

072714 นาง รจุ ี กนัแต่ง9 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 20,600.00 20,600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160417 อบต.บ้านใหม่สามคัคี จ.ลพบุรี:

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

701315 นางสาว เจนจริา  จนัทรค์าํ1 12,000.00 3,079.09

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,000.00 3,079.09

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160418 อบต.เขาแหลม จ.ลพบุรี:

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

042763 *นาง เพยีงใจ  บุปผาสาท1 58,261.72 5,540.67

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 58,261.72 5,540.67

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160501 อบต.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี:

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

002503 *ว่าที�ร.ต. ธนพฒัศ ์ ทรพัยส์นิ1 195,581.60 17,460.61

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 195,581.60 17,460.61

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160502 ทต.ท่าโขลง จ.ลพบุรี:

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

033786 *นาง มยรุ ี พุม่พฤกษ์1 24,817.81 4,666.32

046824 นางสาว บงัอรรตัน์  จริะประสทิธิ T2 1,750.00 1,750.00

046825 *นาง สธุาศนิี  รตันจนัทร์3 3,500.00 3,500.00

062981 นาง สมุาล ี สนิทภกัดี4 4,100.00 4,100.00

069579 นาย จกัรพนัธ ์ สาหรา่ยทอง5 2,000.00 2,000.00

069580 นาง อษัณีย ์ พุม่เขม็6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,667.81 17,516.32

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160503 ทต.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี:

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

055386 นาย ปิยะชยั  คาํนวนมติร1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160504 อบต.บางคู้ จ.ลพบุรี:

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

064028 นาง เยาวลกัษณ์  แยม้ยิ�ง1 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,000.00 4,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160506 อบต.บางลี� จ.ลพบุรี:

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

007710 นาย วรียทุธ  เฉียงพมิาย1 10,000.00 10,000.00

041873 นาย บุญสง่  ทพัเจรญิ2 1,500.00 1,500.00

041874 นางสาว ศริริตัน์  ทองเจรญิ3 1,300.00 1,300.00

066985 นางสาว บุษบง  เผอืกงาม4 3,000.00 3,000.00

801215 นาง ปทัมา  ทพัเจรญิ5 5,000.00 5,000.00

801216 นาย วนัชนะ  แหยมสขุสวสัดิ T6 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,400.00 21,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160507 ทต.บางงา จ.ลพบุรี:

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

000986 นาย ศกัดพิงศ ์ ธรรมอาชวกุล1 750.00 750.00

050213 นาย ราเชนทร ์ สนิมั �น2 29,621.18 29,621.18

074126 นางสาว สายนํ+า  เมย้ขนัหมาก3 1,900.00 1,900.00

074135 นาง จริาภรณ์  สมีว่ง4 6,000.00 6,000.00

074136 นาง ยพุาพร  นุ่มนวล5 5,000.00 5,000.00

074444 นางสาว สมฤด ี ปิ�นทอง6 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 48,271.18 48,271.18

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160508 ทต.โคกสลดุ จ.ลพบุรี:

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

046823 นาง ดศิรนิทร ์ สาหรา่ยทอง1 9,550.00 9,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,550.00 9,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160510 อบต.หวัสาํโรง จ.ลพบุรี:

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

022743 นางสาว อญัชล ี สระทองปาน1 800.00 800.00

065064 นางสาว อุบล  เงนิสเีหม2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,800.00 2,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160512 อบต.บ้านเบิก จ.ลพบุรี:

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

060398 นาย ธวชัชยั  อยูส่บาย1 4,500.00 4,500.00

061867 นางสาว ขนิษฐา  รุง่ฟ้า2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,600.00 5,600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160513 อบต.มุจลินท ์จ.ลพบุรี:

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

011513 นาย ชยัรตัน์  คงเจรญิ1 65,015.94 26,319.90

011514 นางสาว ศริทิพิย ์ นิยมศลิป์2 3,000.00 3,000.00

011515 นางสาว วราภรณ์  สงัวรปทานสกุล3 800.00 800.00

011516 นางสาว เพญ็ศร ี คาํฉิม4 1,500.00 1,500.00

039291 นางสาว ปญัญารตัน์  คณะฤทธิ T5 4,259.86 3,186.52

039292 นางสาว สนุิษา  ทองมี6 10,650.00 10,650.00

059796 นางสาว ปณัณกาญจน์  ทองมี7 5,150.00 5,150.00

067705 นางสาว นนัทพร  ขนุวงัห์8 7,000.00 7,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Y  ราย 97,375.80 57,606.42

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160601 ทม.บ้านหมี� จ.ลพบุรี:

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

046809 นางสาว ธนาภรณ์  กวา้งนอก1 500.00 500.00

065007 ส.อ. พงษ์ฉตัร  ศรทีรง2 4,450.00 4,450.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160603 อบต.บ้านทราย จ.ลพบุรี:

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

017512 นางสาว ญาดา  ชุม่เงนิ1 1,500.00 1,500.00

017513 นางสาว กมลรตัน์  รกันาค2 8,052.88 8,052.88

041850 *นาย ณฐัวุฒ ิ ใจตรงกลา้3 1,800.00 1,800.00

049939 นาย ศภุศษิฎ์  ดปีู่4 2,000.00 2,000.00

050664 นางสาว สมฤด ี สาตารมย์5 800.00 800.00

056108 นาง นนัทนา  สขุสองหอ้ง6 500.00 500.00

062142 นาง จนิตนา  เจยีมงาม7 1,500.00 1,500.00

064812 นาง ขนิษฐา  พลิาวงษ์8 1,950.00 1,950.00

067004 นาย ศกัดิ Tชยั  ชา่งหวาน9 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 18,702.88 18,702.88

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160604 อบต.บ้านกล้วย จ.ลพบุรี:

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

062924 นางสาว สริสิดุา  ประคองพวก1 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 600.00 600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160607 อบต.พคุา จ.ลพบุรี:

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

017516 นาย วกิฤษ  ทองนาค1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160608 อบต.หินปัก จ.ลพบุรี:

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

029388 นางสาว กรรณิการ ์ จาํปาดวง1 5,300.00 5,300.00

033232 *นาง พสัญา  ปกัษา2 38,020.35 6,440.37

065691 นางสาว ปณิชา  อ่อนละมยั3 6,000.00 6,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 49,320.35 17,740.37

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160610 อบต.หนองทรายขาว จ.ลพบุรี:

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

017988 นาย สมุติร  บุตรศรี1 1,000.00 1,000.00

050677 นาง สริจิติ  สขุปญัญา2 5,350.00 5,350.00

055550 *ว่าที�ร.ต. เลศิชาย  ตุม้เที�ยง3 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,550.00 10,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160611 อบต.บางกะพี$ดงพลบั จ.ลพบุรี:

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

064599 นางสาว สติางคุ ์ สงัขพนัธ์1 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,400.00 2,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160612 อบต.หนองเต่า จ.ลพบุรี:

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

007703 นางสาว ฐติริตัน์  ศรจีนัทรด์ี1 25,156.50 25,156.50

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,156.50 25,156.50

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160613 อบต.โพนทอง จ.ลพบุรี:

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

017987 นาง เดอืนเพญ็  แดงดมีาก1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160615 อบต.ดอนดึง จ.ลพบุรี:

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

011512 *นาง นิยม  นานํ+าเชี�ยว1 4,200.00 4,200.00

028721 นาง ศภุวรรณ  แยม้พยงุ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,700.00 4,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160616 อบต.ชอนม่วง จ.ลพบุรี:

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

012580 นางสาว แสงเดอืน  แกว้หนิลาย1 6,000.00 6,000.00

045815 *นางสาว สรุญัญา  แพรเมอืง2 4,000.00 4,000.00

045816 นาย สรธญั  การะนนท์3 1,500.00 1,500.00

045817 *นางสาว ณภสัสรณ์  คาํสด4 3,600.00 3,600.00

048011 นางสาว ณฐัณิชาช ์ มโหฬาร5 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,100.00 20,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160617 อบต.หนองกระเบียน จ.ลพบุรี:

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

033731 นาย สามารถ  ศรทีรง1 12,000.00 12,000.00

046060 *นางสาว พชัร ี พนัธมุติร2 6,000.00 5,688.28

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,000.00 17,688.28

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160619 อบต.มหาสอน จ.ลพบุรี:

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

053951 นาง มยรุา  ศรศรี1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160621 อบต.เชียงงา จ.ลพบุรี:

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

063604 นางสาว สพุชิญนนัท ์ หนองเกวยีนหกั1 8,450.00 8,450.00

067643 นาย ยทุธนา  สรสงิห์2 10,000.00 10,000.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160623 อบต.สนามแจง จ.ลพบุรี:

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

011469 *นาง มาลยั  ธงภกัดิ T1 3,600.00 3,600.00

012571 นางสาว จารวุรรณ  คลา้ยนิ�ม2 13,900.00 13,900.00

012572 นาง จรินนัท ์ สายสวุรรณ์3 3,800.00 3,800.00

020862 นาย ศภุภ  วรจนิดา4 3,350.00 3,350.00

030340 *นาย กฤษณ์ธชิยั  หว้ยจนัทร์5 4,900.00 4,900.00

033734 นาง จติรา  ตรฤีกษ์งาม6 7,450.00 7,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,000.00 37,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160701 อบต.ท่าหลวง จ.ลพบุรี:

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

041883 นางสาว รตันตกิาล  รองแหยม1 7,550.00 7,550.00

058821 นางสาว ดวงรตัน์  ศรชียัวาลย์2 2,000.00 2,000.00

065828 นาง ยพุา  ฤทธบุิตร3 2,000.00 2,000.00

067649 นางสาว ดวงพร  ทองพลู4 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,550.00 13,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160704 อบต.ซบัจาํปา จ.ลพบุรี:

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

053413 นาง ศริริตัน์  ใจดี1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160802 ทต.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี:

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

020867 ว่าที�ร.ต. วชริพนัธ ์ ศรสีวุรรณ์1 8,000.00 8,000.00

074917 นาย ธรีะ  ซุนเคลอืบทอง2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,100.00 10,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160804 อบต.ทุ่งท่าช้าง จ.ลพบุรี:

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

072439 ส.อ. ศภุากร  วงษ์เจรญิ1 4,750.00 4,750.00

701717 นาย ณฤพน  พรมมานอก2 28,800.00 8,754.55

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,550.00 13,504.55

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160806 อบต.นิยมชยั จ.ลพบุรี:

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

071679 นางสาว นฤด ี หงษ์ยนต์1 5,800.00 5,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,800.00 5,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160901 อบต.โคกเจริญ จ.ลพบุรี:

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

027125 นาง อญัญาดา  ประสพศรี1 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�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา ��/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.���� อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160903 อบต.หนองมะค่า จ.ลพบุรี:

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

055335 *นาง วรทัยา  จนิดารกัษ์1 5,500.00 5,500.00

058212 นาง นนัทวรรณ  ทบัลอย2 500.00 500.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160907 ทต.ถนนใหญ่ จ.ลพบุรี:

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

018519 นาย กติตริฐั  สนทมิ1 1,100.00 1,100.00

059689 นางสาว กชพร  สายคาํยศ2 800.00 800.00

061560 นางสาว วชริาภรณ์  กลบัทวี3 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,900.00 2,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((160909 ทต.ท่าศาลา จ.ลพบุรี:

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

011470 นาย มนสั  นาคประสทิธิ T1 1,250.00 1,250.00

011477 *นาย อรรถวุฒ ิ เพชรบาํรงุ2 1,509.55 1,509.55

017994 นาย วทิยา  จนัทรแ์ดง3 10,100.00 10,100.00

053414 นาย เกรยีงศกัดิ T  เพิ�มพลู4 2,000.00 2,000.00

057535 นางสาว สภุาภรณ์  กลิ�นประทุม5 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,859.55 18,859.55

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161001 อบต.ลาํสนธิ จ.ลพบุรี:

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

059011 *นาย ณฐัรกรณ์  จติตรง1 11,033.03 1,672.14

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,033.03 1,672.14

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161003 อบต.หนองรี จ.ลพบุรี:

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

017347 นาง จฑุามาศ  จเูกลี+ยง1 2,250.00 2,250.00

025185 นาย สาโรจน์  จเูกลี+ยง2 3,200.00 3,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,450.00 5,450.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161004 อบต.กดุตาเพชร จ.ลพบุรี:

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

027142 นาย อภชิยั  ยิ�งอรณุธรรม1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161006 อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี:

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

044804 นางสาว ดาว  แสงไกร1 3,900.00 3,900.00

051838 นาย เกรยีงศกัดิ T  พลฉิมพนัธุ์2 7,578.02 7,578.02

069099 นาง ณิชชา  วรรณพฤกษ์3 6,200.00 6,200.00

801467 นาง สาํเรงิ  กลิ�นหอม4 700.00 700.00

801911 นางสาว ขนิษฐา  เฟืองทอง5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,878.02 18,878.02

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161102 ทต.หนองม่วง จ.ลพบุรี:

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

043571 นาย นิคม  ทองดี1 5,350.00 5,350.00

066307 นาง นนัธรีา  กล่อมวงษ์2 3,500.00 3,500.00

072713 นาย อภวิฒัน์  ศรชีมภู3 1,300.00 1,300.00

073753 นางสาว มณิภา  ไทยพยคัฆ์4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,250.00 11,250.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161103 อบต.บ่อทอง จ.ลพบุรี:

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

071309 นางสาว ตุลยากร  ดวงจติร1 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,100.00 2,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((161106 อบต.ชอนสมบูรณ์ จ.ลพบุรี:

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

025380 *นางสาว จริาพร  พนัธรุกัษ์1 36,213.06 7,629.89

067803 นางสาว สกุลยา  ปิ�นทอง2 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,213.06 12,629.89

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((165001 หน่วยงานอื�น จ.ลพบุรี จ.ลพบุรี:

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

006143 *นาย ยงยทุธ  พลูเขตกจิ1 161,717.00 7,246.87

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 161,717.00 7,246.87

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/ เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที��N/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

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


