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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((220002 อบจ.จนัทบุรี จ.จนัทบุรี:

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

072913 นางสาว วราพร  สงัขท์อง1 1,400.00 1,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,400.00 1,400.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220101 ทม.จนัทบุรี จ.จนัทบุรี:

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

008659 นาย รงัสรรค ์ ชวนชม1 5,550.00 5,550.00

020503 นางสาว พชิาพชัล ์ โชคชยัเลศิเจรญิ2 1,600.00 1,600.00

034965 นางสาว ณภทัร  คล่องสบืขา่ว3 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 9,150.00 9,150.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220102 ทม.จนัทนิมิต จ.จนัทบุรี:

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

014477 นาย ธนวสัส ์ รว่มโพธิ Rร ี1 1,500.00 1,500.00

031823 นาย สมพร  ประดษิฐศลิป์2 500.00 500.00

056886 นางสาว ปฐมาวด ี ภมูผิล3 500.00 500.00

068396 นาย จตุพล  วสิทุธิ4 2,000.00 2,000.00

070469 นาย พสิทุธิ R  จรติซื�อ5 900.00 900.00

070607 นางสาว บุรพร  แกว้เจรญิ6 9,200.00 9,200.00

072337 นาย ปฏสินธิ R  เดชศรี7 1,300.00 1,300.00

075157 นาย กติตทิศัน์  คณาภบิาล8 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   T  ราย 17,200.00 17,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

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

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220103 ทม.ท่าช้าง จ.จนัทบุรี:

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

051484 นาย สมโภชน์  จวิไธสง1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220104 ทต.ค่ายเนินวง จ.จนัทบุรี:

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

057899 นาย ดาบชยั  ระยบัแสง1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220109 อบต.คลองนารายณ์ จ.จนัทบุรี:

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

004203 นาย สมยศ  นาคสีถติย์1 2,000.00 2,000.00

004209 นางสาว กชพร  ตณิราศรี2 2,000.00 2,000.00

006935 นาย ดาํรงพล  แกว้มณี3 5,950.00 5,950.00

009418 นางสาว เอมอร  เจรญิสขุ4 2,500.00 2,500.00

016277 นาง พรรณวไิล  นิยมวานิช5 500.00 500.00

065205 นางสาว อนิทรา  มชียั6 1,000.00 1,000.00

065206 นางสาว ศศธิร  กุมภา7 21,900.00 21,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 35,850.00 35,850.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220110 ทต.เกาะขวาง จ.จนัทบุรี:

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

008667 นาง พนิตา  ถอืสตัย์1 1,000.00 1,000.00

030439 นางสาว พชัร ี หะรชีน2 1,100.00 1,100.00

039410 นาง เพญ็พกัตร ์ จนัทรสตุ3 13,900.00 13,900.00

071810 นาย พริยิะ  ว่องไวฤทธิ R4 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,000.00 26,000.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220111 อบต.คมบาง จ.จนัทบุรี:

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

004182 นาย สมชาย  รตันะ1 21,400.00 21,400.00

004183 ส.ต.ท. ประโยชน์  สนิทกลู2 12,350.00 12,350.00

004186 นาง จารวุรรณ  งามกจิ3 6,900.00 6,900.00

004201 นางสาว กรรตัน์ณชั  พวงแกว้4 7,550.00 7,550.00

015823 นาง มยรุ ี เรยีนหตัถะกรรม5 9,066.15 9,066.15

022036 นางสาว อุไรวรรณ  มุย้จนี6 9,850.00 9,850.00

056742 นางสาว วรีนุช  หอมทรพัย์7 12,100.00 12,100.00

064943 นาย ประจกัษ์  โชตนิิคม8 2,000.00 2,000.00

069496 นาง รววิรรณ  อภยั9 6,950.00 6,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 88,166.15 88,166.15

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((220111 อบต.คมบาง จ.จนัทบุรี:

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

015810 นาง ณฐัภรณ์  รโุจปการ1 20,000.00 20,000.00

800844 นาย พษิณุพร  รโุจปการ2 20,000.00 20,000.00

800905 นางสาว พมินภา  รโุจปการ3 20,000.00 20,000.00

รวมชาํระเอง  H  ราย 60,000.00 60,000.00

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220112 อบต.ท่าช้าง จ.จนัทบุรี:

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

008666 นางสาว ศนัสนีย ์ สวุรรณสทุธิ1 1,000.00 1,000.00

008874 นางสาว ชนิดาภา  แสงโรจน์2 9,893.84 9,893.84

031815 นาย จริวฒัน์  สวนประเสรฐิ3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 12,393.84 12,393.84

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220115 ทต.แสลง จ.จนัทบุรี:

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

004192 นาย ประพฒัพงษ์  ศรชีมุ1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220116 อบต.หนองบวั จ.จนัทบุรี:

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

004210 นาง เกษณี  เทศวเิชยีร1 2,100.00 2,100.00

030396 นางสาว นภสิ  ทนุพงษ์2 2,000.00 2,000.00

030398 นางสาว นํ)าผึ)ง  ทองศรี3 2,000.00 2,000.00

030399 นางสาว สภุาวด ี จนัทกจิ4 2,000.00 2,000.00

030400 นางสาว ปณิดา  พงษ์พนัธ์5 2,000.00 2,000.00

030401 นางสาว จารณุี  โพธเิกษม6 2,000.00 2,000.00

064039 นาง เบญจรตัน์  สว่างไสว7 2,000.00 2,000.00

066263 นางสาว พมิลรตัน์  สขุโข8 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   T  ราย 15,200.00 15,200.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220202 ทม.ขลงุ จ.จนัทบุรี:

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

060465 จา่เอก พงษ์ธวชั  บาํรงุ1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220203 ทต.บ่อ จ.จนัทบุรี:

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

004184 นาง นรภทัร  เขตตว์ฒัน์1 15,800.00 15,800.00

057252 นาง ลกัษณา  โพธพิงษ์2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,800.00 16,800.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220205 อบต.ตะปอน จ.จนัทบุรี:

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

014473 นาง ณฐัญารชัต ์ พนัธุผ์ล1 500.00 500.00

029450 นางสาว ขวญัใจ  สขุสาํราญ2 500.00 500.00

056830 นาย วนิยั  ศรทัธาธรรม3 5,350.00 5,350.00

057248 นางสาว สกุนัดา  พลอาภรณ์4 3,096.29 3,096.29

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,446.29 9,446.29

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220206 อบต.บางชนั จ.จนัทบุรี:

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

023210 นาย ราเชนทร ์ สอนกลาง1 4,550.00 4,550.00

069950 นาย วทิยา  สยามไชย2 11,254.87 11,254.87

070703 นาย วุฒโิชค  ชว่ยชู3 12,800.00 12,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 28,604.87 28,604.87

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220207 ทต.วนัยาว จ.จนัทบุรี:

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

029458 นาย ลขิติ  ทนสงิห์1 750.00 750.00

053514 นาย สรุนิทร ์ สนิทเธอ2 8,400.00 8,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,150.00 9,150.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี)ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220208 ทต.ซึ$ง จ.จนัทบุรี:

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

034912 นาย สมภพ  ระถะยาน1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220209 อบต.มาบไพ จ.จนัทบุรี:

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

053116 นาย ชมุพล  เบญ็จกจิ1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220210 อบต.วงัสรรพรส จ.จนัทบุรี:

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

017945 นาง วภิารตัน์  เจรญิประมง1 1,100.00 1,100.00

017948 นางสาว สรญิญา  อภบิาลศรี2 4,950.00 4,950.00

017952 นางสาว บงัอร  ศริภิกัตร์3 3,650.00 3,650.00

030397 นาย วรีะ  เกศกมลกุล4 24,000.00 24,000.00

057250 นางสาว เปรมฤด ี อารณุ5 13,950.00 13,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 47,650.00 47,650.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220211 อบต.ตรอกนอง จ.จนัทบุรี:

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

014472 นาย นิมติร  เพง็อุดม1 750.00 750.00

070755 นางสาว วภิารตัน์  ซื�อสตัย์2 27,100.00 27,100.00

073823 นางสาว เทว ี เทพพทิกัษ์3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 28,750.00 28,750.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220212 ทต.ตกพรม จ.จนัทบุรี:

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

700971 นางสาว พลินิธา  รกัขพนัธ ์ณ หนองคาย1 17,650.00 17,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,650.00 17,650.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220213 ทต.บ่อเวฬ ุจ.จนัทบุรี:

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

004211 นาง จนิตนา  ปรจีติต์1 8,850.00 8,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,850.00 8,850.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี)ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220302 ทม.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี:

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

019302 นาย นพสนุนัท ์ วรรณรตัน์1 1,250.00 1,250.00

056974 นาย ชชัวาลย ์ ขนุทดเรอืงโรจน์2 3,650.00 3,650.00

064862 นางสาว ขวญัเรอืน  ลกูสอาด3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 6,400.00 6,400.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220303 ทต.นายายอาม จ.จนัทบุรี:

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

023219 นางสาว นิวด ี ทนิวงษ์1 9,600.00 9,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,600.00 9,600.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220304 ทต.เนินสงู จ.จนัทบุรี:

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

021106 นาง จณิณพตั  เพช็รก์ุล1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220305 ทต.หนองคล้า จ.จนัทบุรี:

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

006105 นางสาว อรชร  สขุภริมย์1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220307 อบต.สีพยา-บ่อพ ุจ.จนัทบุรี:

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

027226 นาง วนัจนัทร ์ จนัทะโคตร1 6,250.00 6,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,250.00 6,250.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220311 ทต.เขาบายศรี จ.จนัทบุรี:

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

008658 นาง อตวิณัณ์  ภารศลิป์1 1,100.00 1,100.00

008677 นางสาว ศริพิร  ราษฎรอ์าศยั2 500.00 500.00

033794 นาง วลยัพร  รตันะ3 750.00 750.00

033799 นาย มณเฑยีร  ดวงจติตเ์จรญิ4 500.00 500.00

033800 นางสาว สกุญัญา  นามไร่5 500.00 500.00

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220312 ทต.สองพี�น้อง จ.จนัทบุรี:

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

033797 นาง นุชนภา  ทองงามขาํ1 5,000.00 5,000.00

801235 นาง สวุมิล  บาํรงุชพี2 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,000.00 8,000.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220313 อบต.ทุ่งเบญจา จ.จนัทบุรี:

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

018464 นาย เวนิช  ขจรภู1 750.00 750.00

049348 นางสาว ภทัทราภรณ์  วเิวโก2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,750.00 1,750.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220314 อบต.ราํพนั จ.จนัทบุรี:

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

012275 นาย มนสั  นุ้ยชว่ย1 18,000.00 18,000.00

012808 นางสาว ปญัจพร  ธรรมเกษร2 2,000.00 2,000.00

012809 นางสาว นํ)าทพิย ์ สวุรรณทอง3 8,550.00 8,550.00

012810 นาง ปรานอม  ศรคีงรกัษ์4 1,100.00 1,100.00

030409 นางสาว วนิดา  ปลื)มภกัตร์5 1,100.00 1,100.00

035363 นางสาว เดอืนเพญ็  เตชะกาํพตุ6 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 40,750.00 40,750.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220315 อบต.โขมง จ.จนัทบุรี:

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

022040 นางสาว มาลนิี  นาขวญั1 1,500.00 1,500.00

034916 นางสาว จนัทมิา  จนัทสทิธิ R2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,500.00 3,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

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

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220316 อบต.ตะกาดเง้า จ.จนัทบุรี:

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

004221 นาย พลศกัดิ R  สามารถ1 1,500.00 1,500.00

044000 นางสาว ฉววีรรณ  เฟื�องประยรู2 800.00 800.00

059733 นาย มานพ  รุง่โรจน์3 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 4,300.00 4,300.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220317 อบต.คลองขดุ จ.จนัทบุรี:

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

008528 ว่าที�ร.ต.หญงิ ปวณีรตัน์  ขวญัประเสรฐิ1 1,500.00 1,500.00

058082 นางสาว สกุานดา  กจิขาว2 14,753.42 14,753.42

070513 นางสาว วภิาวรรณ  แสงไชยา3 1,100.00 1,100.00

700570 นางสาว ชเนตต ี วงคแ์กว้4 12,100.00 12,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 29,453.42 29,453.42

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220318 อบต.เขาแก้ว จ.จนัทบุรี:

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

021267 นางสาว จารวุรรณ  ยิ)วยิ)ม1 5,100.00 5,100.00

034919 นาง ศริวิรรณ  เครอืเขื�อนเพชร2 8,250.00 8,250.00

034921 ว่าที�ร.ต.หญงิ อรสา  โรจน์แกว้3 3,200.00 3,200.00

034922 นาย เอกชยั  สจัโภชน์4 6,200.00 6,200.00

060515 นาย ธรรมนูญ  รกัมติร5 2,700.00 2,700.00

065049 นางสาว ปารยีา  โสตยิา6 9,400.00 9,400.00

065118 นางสาว สนุทร ี พฒันะผล7 1,500.00 1,500.00

065119 นางสาว ปวณีา  ยิ)มศรวล8 1,500.00 1,500.00

065120 นางสาว นฤมล  สทิธปิระสงค์9 1,500.00 1,500.00

068272 นาง วภิา  นาคอุดม10 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 40,450.00 40,450.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220319 ทต.เขาววั-พลอยแหวน จ.จนัทบุรี:

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

018511 นาย สมัพนัธ ์ พนัธะษา1 500.00 500.00

030395 นาย ชาญชยั  ทหีอคาํ2 10,650.00 10,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,150.00 11,150.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220401 ทต.โป่งนํ$าร้อน จ.จนัทบุรี:

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

006947 นาง ดวงใจ  ประคองศกัดิ R1 2,000.00 2,000.00

030436 นาย นิรทุธ ์ เพิ�มพลู2 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,750.00 2,750.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220402 ทต.ทบัไทร จ.จนัทบุรี:

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

014476 *นาง ดวงใจ  ปิยะลงักา1 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,000.00 10,000.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220404 ทต.หนองตาคง จ.จนัทบุรี:

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

004196 นางสาว ศรนิยา  วสิทุธแิพทย์1 2,000.00 2,000.00

008883 นาง สกุญัญา  ระววีฒัน์2 1,000.00 1,000.00

011269 พ.จ.ต. วสิวสั  เอบิสภาพ3 750.00 750.00

027244 นางสาว อรอนงค ์ เอมโอษฐ์4 1,000.00 1,000.00

032306 นาย เกยีรตศิกัดิ R  กวางทอง5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,250.00 5,250.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220406 ทต.คลองใหญ่ จ.จนัทบุรี:

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

004220 นางสาว สดุา  งามเอี�ยม1 16,250.00 16,250.00

006923 นางสาว ณฐัชา  สขุเลศิ2 3,900.00 3,900.00

020491 นาง สดุารตัน์  ธญัญะโสม3 8,200.00 8,200.00

021376 นางสาว ภคภรณ์  สกุลสนุทรนุช4 4,950.00 4,950.00

033805 นางสาว สจุริา  สขุเลศิ5 9,500.00 9,500.00

046477 นาง จรีภา  สขุแสง6 5,400.00 5,400.00

065908 นางสาว กรรณิการ ์ กรกฎ7 5,450.00 5,450.00

701636 นาง นกน้อย  โคบาล8 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   T  ราย 56,150.00 56,150.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220503 ทต.ท่าหลวง จ.จนัทบุรี:

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

020494 ส.ต.อ. บรรลงั  อนิใต้1 3,300.00 3,300.00

020508 นาง มาล ี ทองทพิย์2 500.00 500.00

027229 นางสาว สมใจ  เจรญิเมอืง3 17,950.00 17,950.00

050203 *นาย เชาวนะ  คุม้แกว้4 4,500.00 4,500.00

057341 นาย ปญัญา  เพยีรวพิฒัน์5 2,000.00 2,000.00

057590 นาง วงเดอืน  เขยีวอ่อน6 500.00 500.00

069321 นาง วนัด ี สาํเนียงลํ)า7 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   I  ราย 33,750.00 33,750.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220504 ทต.ปัถวี จ.จนัทบุรี:

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

006953 นาง ธญัชนก  สมประดษิฐ์1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220506 ทต.ฉมนั จ.จนัทบุรี:

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

006918 นาย จกัรพล  อยูส่วสัดิ R1 20,550.00 20,550.00

011749 นาย วริตัน์  งามกลาง2 11,500.00 11,500.00

011750 นางสาว สกุณา  ไทรดุเหว่า3 4,150.00 4,150.00

022045 นาย เทพฤทธิ R  เชื)อคาํ4 13,900.00 13,900.00

045424 นางสาว จฑุารตัน์  ชื�นภกัดิ R5 800.00 800.00

050037 นาย เอนก  บุญเรอืง6 8,800.00 4,497.30

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 59,700.00 55,397.30

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220507 ทต.อ่างคีรี จ.จนัทบุรี:

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

017949 *นาง ภทัรวด ี หริญัชาตธินา1 9,500.00 9,500.00

074906 นางสาว จรีาภา  นามวจิติร2 500.00 500.00

074908 นาย ธวชัชยั  ภพูาดสี3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 11,500.00 11,500.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220508 ทต.วงัแซ้ม จ.จนัทบุรี:

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

004208 นาย สทิธศิกัดิ R  พลคดิ1 750.00 750.00

004213 นาง พรทพิย ์ บวัผลิ2 9,150.00 9,150.00

004214 *นาง กาญจนา  ดาชยั3 2,350.00 2,350.00

008655 นาง รจุริตัน์  เธยีรปญัญายิ�ง4 2,550.00 2,550.00

017944 นาง สกุจิ  โพธเิจรญิ5 14,750.00 14,750.00

024078 นาย สมัฤทธิ R  เสงี�ยมจติร6 14,638.93 14,638.93

031822 นางสาว จนัทนา  สงัขจติต์7 3,900.00 3,900.00

032312 *นาย ธนโชต ิ ศกัดิ Rตมิงคล8 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   T  ราย 50,588.93 50,588.93

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220509 ทต.มะขาม จ.จนัทบุรี:

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

008882 นาง กญัญาณฐั  อกัษร1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220601 ทต.ปากนํ$าแหลมสิงห ์จ.จนัทบุรี:

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

020496 นาง ปวณีลดา  แวสวุรรณ์1 2,000.00 2,000.00

041907 นาย วสนัต ์ สรอ้ยศรี2 13,200.00 13,200.00

057251 นางสาว นํ)าฝน  ถนอมจติร3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 15,700.00 15,700.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220602 ทต.พลิ$ว จ.จนัทบุรี:

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

006940 นาง กญัจน์ชญา  เพยีรเจรญิสขุ1 3,500.00 3,500.00

013756 นาย สรุพฒุ  พชิญก์า้น2 5,600.00 5,600.00

021952 นางสาว สนธยา  แสนใจ3 10,052.18 10,052.18

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 19,152.18 19,152.18

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220605 อบต.หนองชิ�ม จ.จนัทบุรี:

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

004187 นาย วงกต  กะลมัพะนนัทน์1 2,000.00 2,000.00

053996 นางสาว พนิดา  ปกป้อง2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,000.00 12,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

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

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220608 อบต.บางสระเก้า จ.จนัทบุรี:

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

012675 นาย วศนิ  บาํรงุชน1 1,000.00 1,000.00

030416 นางสาว วลิาสนิี  อะทะเทพ2 1,100.00 1,100.00

061079 นางสาว จรุยี ์ แกว้เลก็3 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220609 อบต.บางกะไชย จ.จนัทบุรี:

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

015196 นาย แกว้  สวุรรณแปง1 5,550.00 5,550.00

040389 นางสาว ปทุมรตัน์  ไชยเพชร2 1,000.00 1,000.00

065260 นาย โชคชยั  เรอืงทอง3 11,550.00 11,550.00

073780 นาง พทัธานนัท ์ พรพจน์ธนมาศ4 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,000.00 19,000.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220701 ทต.ทรายขาว จ.จนัทบุรี:

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

004223 นางสาว ลกัขณา  พมิพาพนัธ์1 500.00 500.00

009122 *นาง รชันี  โกศลจติร2 61,438.55 12,730.54

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 61,938.55 13,230.54

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220702 อบต.ปะตง จ.จนัทบุรี:

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

027230 นางสาว สมเพชร  น้อยนิล1 2,450.00 2,450.00

027236 *นาย อานนท ์ ประพนิอกัษร2 180,212.11 18,518.52

068043 นางสาว สนุิดา  สม้สาย3 7,500.00 7,500.00

074157 นาย ภวูดล  วชิา4 700.00 700.00

074158 นางสาว บุษยมาส  เลศิศริธิรกุล5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 191,762.11 30,068.52

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220703 อบต.ทุ่งขนาน จ.จนัทบุรี:

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

026271 นางสาว ธนัยพร  ประนตันงั1 9,850.00 9,850.00

033290 นาย กฤษ  ไชยสทิธิ R2 9,400.00 9,400.00

034924 นาย สมหมาย  ยอดยิ�ง3 13,900.00 13,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 33,150.00 33,150.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220705 อบต.ทรายขาว จ.จนัทบุรี:

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

024085 นางสาว แพรวศร ี ถอ้ยคาํ1 750.00 750.00

044115 *นาย พรหมมนิทร ์ เกษี2 100,385.86 15,515.29

048939 *นางสาว วภิาดา  ผลบาํรงุ3 2,650.00 2,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 103,785.86 18,915.29

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220706 อบต.สะตอน จ.จนัทบุรี:

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

070241 นาย ณฐัว ี โพธิ Rธนะวจิติร1 4,950.00 4,950.00

070756 นาย ตรเีทพ  ผลบาํรงุ2 1,100.00 1,100.00

070771 จ.อ. เชาว ์ สรอ้ยแกว้3 1,300.00 1,300.00

701094 นางสาว วนัด ี คํ)าจลุ4 12,150.00 12,150.00

701095 นางสาว กนัตก์นิษฐ ์ ประสมพงษ์5 17,900.00 17,900.00

701363 นางสาว ปิตภิรณ์  จิ \วแพ6 7,858.60 2,693.72

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 45,258.60 40,093.72

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220707 ทต.ทบัช้าง จ.จนัทบุรี:

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

027242 นาง รชัรษิา  บุญมา1 7,500.00 7,500.00

027245 นาง บญัญตั ิ เบี)ยแกว้กระจา่ง2 4,450.00 4,450.00

027246 นางสาว ขวญัใจ  สโินทก3 10,700.00 10,700.00

034925 นางสาว ธนพร  สขุบวรวฒัน์4 20,881.69 20,881.69

072105 นางสาว แทนขวญั  ธนวรรธน์วกุล5 5,350.00 5,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 48,881.69 48,881.69

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220801 อบต.แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี:

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

059206 นางสาว รุง่ทพิย ์ แนมผกัแว่น1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220802 อบต.ขนุซ่อง จ.จนัทบุรี:

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

016606 นาย กนก  จนัทะโคตร1 16,750.00 16,750.00

026413 นาย เชยีว  พงษ์ศรี2 5,000.00 5,000.00

054603 นางสาว ภคนนัท ์ ราชวงศ์3 500.00 500.00

067633 นางสาว ชลธชิา  พลูพลา4 800.00 800.00

700333 นางสาว อรชน  ดอกสี5 7,050.00 7,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,100.00 30,100.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220803 อบต.สามพี�น้อง จ.จนัทบุรี:

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

015850 นางสาว นุชนารถ  รตันประดษิฐ์1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220804 ทต.พวา จ.จนัทบุรี:

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

018470 นาง ณฐักฤตา  แสงกนั1 6,350.00 6,350.00

049048 นาง สวุรรณา  สตัยซ์ื�อ2 4,950.00 4,950.00

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220805 อบต.เขาวงกต จ.จนัทบุรี:

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

004028 นางสาว ธณัยจ์ริา  พชุชงคจ์ริโชติ1 500.00 500.00

012274 นาง รุง่รตัน์  บุญรอดรกัษ์2 6,809.80 6,809.80

027249 นาย นพกร  เกตุนุ้ย3 1,500.00 1,500.00

041908 นางสาว เจมจริา  บุญต่าย4 500.00 500.00

072804 นางสาว วาสนา  สวุรรณภา5 1,300.00 1,300.00

701956 นางสาว พรพรรณ  เกื)อกลู6 6,050.00 6,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,659.80 16,659.80

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220901 อบต.นายายอาม จ.จนัทบุรี:

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

003215 นาง ละไม  สทิธบุิศย์1 750.00 750.00

034936 นาง พรรณี  คุม้วงษ์ดี2 8,000.00 8,000.00

034943 นาง ศณิีนาฏ  ปานจนัทร์3 12,200.00 12,200.00

059782 นาย สภุาพ  วงคก์นัยา4 1,650.00 1,650.00

059783 นาย วสนัต ์ วทญั]ู5 500.00 500.00

064827 นาย นพพล  ป้องหมู่6 1,100.00 1,100.00

064828 นาง นนัธดิา  แพทยก์จิ7 800.00 800.00

070704 นางสาว ปรารถนา  วงศแ์กว้8 5,300.00 5,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   T  ราย 30,300.00 30,300.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220902 อบต.วงัโตนด จ.จนัทบุรี:

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

006927 *นาย ราํภะวฒันศกัดิ R  สรุาํไพ1 7,320.66 6,284.51

008660 ว่าที�ร.ต. ธนพนธ ์ แยม้ศริิ2 6,750.00 6,750.00

058827 *นางสาว ภณัพชั  วงศข์วญั3 5,000.00 4,830.00

070831 นางสาว สพุรรณี  สวุรรณชาติ4 6,000.00 6,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,070.66 23,864.51

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220903 อบต.กระแจะ จ.จนัทบุรี:

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

012269 จา่เอก ปรญิญา  นกสนุทร1 29,200.00 29,200.00

012811 นาย ธรีะศกัดิ R  ศรวีจิารณ์2 1,500.00 1,500.00

024076 นาย วศินุกรณ์  ศรโียวงค์3 6,250.00 6,250.00

052104 นางสาว สริ ี แปะประโคน4 16,420.80 16,420.80

066391 นาง อณญัญา  คาํพนัธุ์5 7,150.00 7,150.00

701508 นางสาว ธณกร  กรธณไพศาล6 14,750.00 14,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 75,270.80 75,270.80

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220904 อบต.สนามไชย จ.จนัทบุรี:

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

027251 นางสาว ขวญัฤทยั  ศรโีปฎก1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((220906 อบต.วงัใหม่ จ.จนัทบุรี:

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

034937 นางสาว พหุภาณี  พาทชีอบ1 3,400.00 3,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,400.00 3,400.00

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((221001 ทต.ชากไทย จ.จนัทบุรี:

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

006934 *พนัจา่เอก ชตุพินธ ์ บุญขาํ1 6,650.00 6,650.00

701299 นาย ดนยั  ลิ)มบุญยประเสรฐิ2 49,033.00 12,992.41

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 55,683.00 19,642.41

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

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((221002 ทต.พลวง จ.จนัทบุรี:

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

034957 นางสาว ศริพิร  ธรรมศร1 500.00 500.00

034959 นาย จติต ิ ทุมทราย2 1,100.00 1,100.00

070637 นาย พงษ์เทพ  โสธรวฒัน์3 8,500.00 8,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มกราคม &'((221002 ทต.พลวง จ.จนัทบุรี:

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

900165 นาง ประภาพร  ภริมยช์ม1 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 0.00 0.00

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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((221003 ทต.ตะเคียนทอง จ.จนัทบุรี:

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

008880 นางสาว จฑุามาส  ทพิเวช1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I 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 &'((221005 ทต.จนัทเขลม จ.จนัทบุรี:

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

066305 จ.อ. นิกร  ประคองศกัดิ R1 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 

..ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี)ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
H.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
I.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 2.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��M/��� เมื�อวนัที� �I มนีาคม ��� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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


