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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320002 อบจ.สริุนทร ์จ.สริุนทร์:

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

014853 นางสาว สจุนิดา  เสาสงู1 10,000.00 10,000.00

025253 นาย จรีะศกัดิ 9  ตั *งฟุ้งเกยีรติ2 800.00 800.00

025348 นาง นงนุช  พดุดอน3 7,350.00 7,350.00

068518 นางสาว วรรณพร  ปญัญางาม4 5,950.00 5,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 24,100.00 24,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320101 ทม.สริุนทร ์จ.สริุนทร์:

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

033464 นางสาว รุง่ฤด ี โพธิ 9อุดม1 10,000.00 10,000.00

038767 *นางสาว ธนัยมนทร ์ สรุพงษ์พวิฒันะ2 148,061.42 3,740.48

040455 *จ.อ. นฐัพงษ์  คดิยาว3 5,950.00 5,950.00

052241 พนัจ่าเอก ประเสรฐิ  พดับุตร4 4,250.00 4,250.00

063995 นาย เอกลกัษณ์  เอกพนัธ์5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 169,361.42 25,040.48

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320102 ทต.เมืองที จ.สริุนทร์:

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

059189 นาง เมทนีิ  กองทอง1 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,500.00 2,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320104 อบต.ตั $งใจ จ.สริุนทร์:

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

046100 นาย ศุภชยั  มาลยั1 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,000.00 5,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320106 อบต.นาดี จ.สริุนทร์:

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

013732 นาย โฉลม  คะเณมา1 500.00 500.00

016998 นางสาว รุง่ฤด ี ถนอมดี2 5,050.00 5,050.00

021722 นาง อรพชิา  จาํปาเมอืง3 0.00 0.00

024706 นางสาว รชัชนนัท ์ สดุสงวน4 1,300.00 1,300.00

027538 นาย สมัพนัธ ์ เจนถกูใจ5 500.00 500.00

040561 นาย วรพล  เหน็ไดช้ม6 500.00 500.00

056695 นาย โกศล  เพิ�มนิตย์7 500.00 500.00

056696 นางสาว อภชิญา  ทาํดี8 4,950.00 4,950.00

701950 นาง จติรา  เจรญิศริิ9 4,500.00 4,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 17,800.00 17,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320107 อบต.ท่าสว่าง จ.สริุนทร์:

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

017590 นางสาว อาํพร  พระสรุยิะ1 7,250.00 7,250.00

020473 *นาง สมใจ  งามแยะ2 7,300.00 7,300.00

020478 นาง ศรญัญา  ปญัญาเอก3 14,650.00 14,650.00

044861 นาง นิรชา  สขุดี4 1,108.05 1,108.05

045521 นางสาว พทัธนนัท ์ กติตบิวรอนนัต์5 800.00 800.00

045549 *นาง บุณณ์ภสัรร์สิา  กุลดัตน์าม6 7,200.00 7,200.00

045554 นาง อุดม  ผจงรุง่กจิ7 1,100.00 1,100.00

046518 นางสาว นิธพิร  คงไทย8 15,950.00 15,950.00

046520 นาย ชาญวทิย ์ ออ้วเิศษ9 2,000.00 2,000.00

046522 นาง นภสัร  อยูย่ ิ�ง10 4,800.00 4,800.00

048920 *นาย สนัต ิ สมงาม11 5,150.00 5,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 67,308.05 67,308.05

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320108 อบต.สลกัได จ.สริุนทร์:

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

071413 นางสาว พมิลวรรณ  สาธุ1 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 700.00 700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320109 อบต.ตาออ็ง จ.สริุนทร์:

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

020372 นางสาว ณิชาภทัร  ไมห้อม1 1,000.00 1,000.00

021442 นางสาว หฤทยั  สาํเรจ็ดี2 9,650.00 9,650.00

025342 นางสาว พวงเพชร  นาฬเิก3 500.00 500.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320110 อบต.สาํโรง จ.สริุนทร์:

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

033873 นางสาว เยาวเรศ  ดเีหลอื1 11,057.69 11,057.69

035295 นางสาว นิคมรฐั  ทางดี2 12,500.00 12,500.00

035560 นาง ปาณิสรา  เกลยีวทอง3 20,202.17 20,202.17

055115 นางสาว ขวญัเมอืง  สระหอม4 1,500.00 1,500.00

700151 นาย ณรงศกัดิ 9  หมวดอ่อน5 2,500.00 2,500.00

701705 นาง ธญัญลกัษณ์  บุญเปล่ง6 2,950.00 2,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 50,709.86 50,709.86

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320111 อบต.แกใหญ่ จ.สริุนทร์:

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

014854 *นาย บุรมิวุฒ ิ นาคประดา1 10,522.97 5,905.09

015806 นาย สปุนาท  ชมชื�นดี2 1,500.00 1,500.00

033975 *นาย เจนรบ  แกว้ดี3 15,043.58 11,525.29

035417 นาง วชัร ี ประเสรฐิศรี4 5,000.00 5,000.00

068167 นาย ประภสัร ์ จบไตรเภท5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,666.55 24,530.38

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320112 อบต.นอกเมือง จ.สริุนทร์:

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

021406 นาย อนุชา  พสิมยั1 1,000.00 1,000.00

021407 นาง รชัดาพร  ฆาระแสน(สาแกว้ )2 1,000.00 1,000.00

021408 นาย เอกธนชั  ใจมั �น3 10,500.00 10,500.00

021418 นางสาว สรุยี ์ เนียมฝอย4 1,000.00 1,000.00

035378 นางสาว เพชรรชั  สตุลาวดี5 8,250.00 8,250.00

038154 นางสาว โชตนุิต  อาทเิวช6 15,100.00 15,100.00

038762 นางสาว ณฏัธดิา  ยนืยง7 6,350.00 6,350.00

038763 นาง ชนญัญา  สงิคเสลติ8 15,450.00 15,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 58,650.00 58,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320113 อบต.คอโค จ.สริุนทร์:

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

012579 นาง ณฏัฐธ์ดิา  นิตยก์ระโทก1 10,000.00 10,000.00

015682 นาย ธเนศร ์ สาแกว้2 12,850.00 12,850.00

022236 นาย พฒัน์โกเมธ  บุญเปล่ง3 3,800.00 3,800.00

029522 นาง ลกูหญงิ  มพีนัธ์4 2,100.00 2,100.00

030739 นาย สรุวทิย ์ จรจรญั5 4,400.00 4,400.00

038765 *นางสาว นลนิรตัน์  โกพล6 4,600.00 4,600.00

038768 นาง จนัทวภิา  จาธุนิน7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 38,250.00 38,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320114 อบต.สวาย จ.สริุนทร์:

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

055641 นางสาว อษิรานนัต ์ แพงงาม1 16,400.00 16,400.00

065650 นางสาว สภุาพร  นิราศโศก2 3,050.00 3,050.00

069472 นางสาว กญัญาภคั  การกระสงั3 500.00 500.00

071770 นาย สทุธริกัษ์  ชยัสนุทร4 8,450.00 6,929.81

074080 นางสาว จนัทรท์รา  สนุกลํ*า5 1,300.00 1,300.00

074081 นางสาว ฐานิตา  มพีรอ้ม6 700.00 700.00

700599 นาย ขนัต ิ สามพมิพ์7 8,800.00 8,800.00

700600 นาง ญาตกิา  วงคป์ระสทิธิ 98 11,650.00 11,650.00

700601 นาง เรขา  มแีสวง9 5,750.00 5,750.00

700602 นาง ดวงพร  ม่วงอ่อน10 17,350.00 17,350.00

700871 นาง นนัทนา  สายทอง11 18,100.00 18,100.00

700873 นาง อญัชล ี จาํปารอด12 21,150.00 21,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 113,200.00 111,679.81

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320115 อบต.เฉนียง จ.สริุนทร์:

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

014370 นาย ชานิตย ์ งามวงษ์1 500.00 500.00

015694 นาง อนงค ์ บุญมาก2 2,100.00 2,100.00

015726 นาง อภชิญา  อนิทศรี3 5,700.00 5,700.00

015767 นาง ณภชันนัท ์ หายโศรก4 6,050.00 6,050.00

015784 นาง สมุพิดั  ชั *นกลาง5 4,300.00 4,300.00

015793 นาย ชลอ  กบัทอง6 9,650.00 9,650.00

035248 นาง สทุริา  ขอเพิ�ม7 9,350.00 9,350.00

047151 จ.อ. บญัชา  แนบทางดี8 5,600.00 5,600.00

800872 นางสาว เพญ็ทภิา  เสมอภาค9 800.00 800.00

800873 นาง จรนิทร ์ แจ่มใส10 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 44,650.00 44,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320116 อบต.เทนมีย ์จ.สริุนทร์:

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

019645 นางสาว พศัรา  สรอ้ยเสน1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320118 อบต.เมืองที จ.สริุนทร์:

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

029572 นาย ศุภชยั  แกว้พนิิจ1 1,100.00 1,100.00

033886 *นาย ธนกฤต  จนัทรเ์พชร2 3,600.00 3,600.00

049392 นาง สรุยี ์ กมลวฒันานนท์3 10,006.43 10,006.43

058963 นาย พงศส์าร  ดอกใหญ่4 2,250.00 2,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 16,956.43 16,956.43

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320119 อบต.ราม จ.สริุนทร์:

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

020470 นาง ปทดิา  สปิุงปรสั1 7,300.00 7,300.00

024729 นาง ยพุยงค ์ สายยศ2 1,700.00 1,700.00

030776 นาย ประยรู  กองแกว้3 1,500.00 1,500.00

049393 นาย มานิต  จาธุนิน4 500.00 500.00

051918 นาง วราภรณ์  เพยีรดี5 500.00 500.00

054526 นางสาว ดวงจนัทร ์ หอมเนียม6 500.00 500.00

066635 นาง อาํไพ  ทรพัยพ์อก7 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,600.00 12,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320120 อบต.บฤุาษี จ.สริุนทร์:

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

002513 นาง บุษลนิ  ลายทอง1 20,216.01 20,216.01

007083 นาง ศริลิกัษณ์  พสิมยั2 10,500.00 10,500.00

024385 *นาย สรุวทิย ์ ปะกริะตา3 133,084.77 13,355.80

033881 นางสาว รจนา  เสกกลา้4 2,350.00 2,350.00

701629 นาง อจัฉรา  บุญเลื�อน5 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 168,550.78 48,821.81

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320121 อบต.ตระแสง จ.สริุนทร์:

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

007620 นาง กรรณิการ ์ หงษ์ทอง1 5,550.00 5,550.00

020366 นาย พริตัน์  เมอืงไทย2 1,000.00 1,000.00

025313 นางสาว สธุามาศ  ชุมพล3 1,000.00 1,000.00

025316 นาย ทวศีกัดิ 9  ทพิารตัน์4 5,000.00 5,000.00

042821 *นางสาว ชรนิทรท์พิย(์สงัวาลย)์  บุญชู5 2,600.00 2,600.00

048178 นางสาว จุฬาทพิ  ประดบัดี6 500.00 500.00

701579 นาย นรนิทร ์ เกดิสขุ7 35,500.00 4,236.45

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 51,150.00 19,886.45

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320122 อบต.แสลงพนัธ ์จ.สริุนทร์:

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

027508 *นางสาว ชลธชิา  สนิโท1 142,270.66 16,985.31

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 142,270.66 16,985.31

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320123 อบต.กาเกาะ จ.สริุนทร์:

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

041522 นางสาว ฌชัณิชา  ทะเรรมัย์1 2,500.00 2,500.00

051493 นางสาว ศรณัยพ์ร  คชเสนา2 1,500.00 1,500.00

053630 นาง จริภา  วงศแ์กว้3 1,100.00 1,100.00

073497 นางสาว ฐติริตัน์  ถะเกงิสขุ4 1,300.00 1,300.00

074344 นาย รชัพล  เตชปญัญาสริิ5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,300.00 7,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320202 ทต.ทุ่งศรีชุมพล จ.สริุนทร์:

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

023715 จ.อ. ทองสขุ  เป้งไชยโม1 28,337.78 28,337.78

048140 *นาง สธุาสนีิ  อนิทรส์าํราญ2 2,650.00 2,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,987.78 30,987.78

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320203 ทต.นาหนองไผ ่จ.สริุนทร์:

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

033889 *นาย ไชยา  ปานเพช็ร1 17,733.79 17,733.79

036313 นาย ประจกัษ์  คาํภมูี2 1,750.00 1,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,483.79 19,483.79

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320204 อบต.ไพรขลา จ.สริุนทร์:

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

701434 นาย วุฒพิงศ ์ เขื�อนวชิยั1 6,450.00 6,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 6,450.00 6,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320205 อบต.ศรีณรงค ์จ.สริุนทร์:

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

033883 นาย ปรชีา  จนัทบุตร1 750.00 750.00

035442 *นาง จุฑารตัน์  ฤทธริณ2 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,950.00 4,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320206 ทต.ยะวึก จ.สริุนทร์:

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

066465 นางสาว ธนาพร  เพยีรชอบ1 5,650.00 5,650.00

700856 นาง กมลวรรณ  ฉนัทกจินุกูล2 14,614.98 14,614.98

700857 นาง พรีภาว ์ อนนัตกึ3 10,364.47 10,364.47

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,629.45 30,629.45

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320207 อบต.เมืองบวั จ.สริุนทร์:

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

026312 นาย อนิรตุติ 9  พลภเูมอืง1 2,750.00 2,750.00

031665 *นาย อดุลย ์ พงศป์ระพนัธ์2 3,200.00 3,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,950.00 5,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320209 อบต.กระเบื$อง จ.สริุนทร์:

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

022209 นาย วสิทิธิ 9  สงัสแีกว้1 750.00 750.00

043246 นาย สนุทร  หนองคนู้อย2 1,300.00 1,300.00

051588 นาง ปิยะมาศ  คลองงาม3 16,900.00 16,900.00

051589 นางสาว กลัยา  จติกลา้4 5,250.00 5,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 24,200.00 24,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320210 อบต.หนองเรือ จ.สริุนทร์:

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

052206 นาง ชรนิทรท์พิย ์ ศรมีารกัษ์1 4,850.00 4,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,850.00 4,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320303 อบต.กระโพ จ.สริุนทร์:

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

012068 นาย ธชัชยั  ใจกุศล1 8,650.00 8,650.00

032211 นางสาว นพพร  นาคแสง2 4,300.00 4,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,950.00 12,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320304 อบต.พรมเทพ จ.สริุนทร์:

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

033919 นาย จาํนงค ์ สมญัญา1 8,000.00 8,000.00

046555 นางสาว สารนีย ์ บุญเลศิ2 123,009.22 5,365.57

067288 นาย ณฐัพงษ์  แกว้ประเสรฐิ3 600.00 600.00

072845 นาง ราํพงึ  โสรถาวร4 3,900.00 3,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 135,509.22 17,865.57

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320305 อบต.โพนครก จ.สริุนทร์:

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

037090 นาง วนัทนา  พรหมบุตร1 1,100.00 1,100.00

048156 นาย ศกึษา  ยนืยง2 2,000.00 2,000.00

062554 นางสาว ไสว  นํ*าคาํ3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,200.00 4,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320306 ทต.เมืองแก จ.สริุนทร์:

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

012098 นาย ถาวร  บุญมี1 10,300.00 10,300.00

049094 นาย สรุศกัดิ 9  สงิหห์าร2 3,650.00 3,650.00

055845 นาย ประสทิธิ 9  พรหมศรี3 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,950.00 14,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320307 อบต.บะ จ.สริุนทร์:

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

033902 นาย รชัพล  คงทรพัย์1 3,900.00 3,900.00

033912 นาย ธนวฒัน์  เพชรจนัทร์2 1,100.00 1,100.00

046531 นางสาว สนัสณุี  กิ�งแกว้3 52,650.00 6,688.64

047418 นาย ฤทธกิร  ลกัขษร4 1,600.00 1,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 59,250.00 13,288.64

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320311 อบต.ทุ่งกลุา จ.สริุนทร์:

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

002534 นาย สทิธศิกัดิ 9  สายยศ1 750.00 750.00

033903 นาง มณีนารา  นากกระแสร์2 2,950.00 2,950.00

074886 นางสาว ธนิดา  สบืสาํราญ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,200.00 4,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320403 อบต.เมืองลีง จ.สริุนทร์:

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

024688 *นาย อุทศิ  เจรญิยิ�ง1 479,624.31 18,352.64

047414 นาง เรณู  สมจนัทร์2 800.00 800.00

047419 *นาย สมยั  หอมหวล3 215,638.23 6,855.42

048154 นางสาว รดา  มะลซิอ้น4 6,450.00 6,450.00

056703 *นางสาว จุรรีตัน์  สายยศ5 135,930.97 26,110.88

059694 นาง จนัทรจ์ริา  อวยพร6 6,950.00 6,950.00

059695 นาง สมควร  สายกระสนุ7 2,700.00 2,700.00

061116 นาย ศริพิงษ์  บุญมาก8 4,950.00 4,950.00

074864 นางสาว ชนิตา  สมจนัทร์9 1,300.00 1,300.00

701625 ส.อ. อดุสทิธิ 9  บรูณะ10 10,150.00 10,150.00

701942 นาง สมหวงั  สงวนนาม11 9,350.00 9,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 873,843.51 93,968.94

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320404 ทต.กระหาด จ.สริุนทร์:

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

030530 นางสาว ผการตัน์  การดี1 13,300.00 13,300.00

038773 นางสาว สมพร  โสตยิา2 19,100.00 19,100.00

049395 นางสาว ชญานนัทน์  เสาทอง3 5,350.00 5,350.00

053898 นาง ชาต  มาลหีวล4 20,150.00 20,150.00

072272 นาง กญัญาพร  สายกระสนุ5 5,550.00 5,550.00

072332 นางสาว พไิล  กิ�งแกว้6 1,300.00 1,300.00

072462 นางสาว อจัฉรา  แสนกลา้7 5,150.00 5,150.00

072962 นางสาว สจุรีาพร  ศริทิวี8 1,300.00 1,300.00

701671 นาย ศกัดา  โยธานนั9 7,200.00 7,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 78,400.00 78,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320405 ทต.บแุกรง จ.สริุนทร์:

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

024740 นาง กาญจนา  ตรกึตรา1 5,400.00 5,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,400.00 5,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320406 อบต.หนองสนิท จ.สริุนทร์:

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

021504 นาย สมเกยีรต ิ สาระ1 14,700.00 14,700.00

069822 นาง สรุรีตัน์  สขุแสวง2 7,600.00 7,600.00

700597 นาง มยรุ ี เถกงิผล3 22,950.00 22,950.00

700598 นาง ยวุาพร  เสรมิแกว้4 1,300.00 1,300.00

700851 นาย อพเิดช  แขง็แรง5 8,315.90 8,315.90

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 54,865.90 54,865.90

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320407 อบต.บา้นผอื จ.สริุนทร์:

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

033959 นาง จริภา  สายยศ1 500.00 500.00

046526 นางสาว ชารณิี  ทองสขุ2 1,500.00 1,500.00

700924 นาง เสาวนีย ์ พรหมบุตร3 7,450.00 7,450.00

700925 นาย สนุนัท ์ เครอืจนัทร์4 12,850.00 12,850.00

700926 นางสาว อรสา  กิ�งแกว้5 7,300.00 7,300.00

701795 นาง วนัทนา  นิยมชม6 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,200.00 30,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320408 อบต.ลุ่มระวี จ.สริุนทร์:

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

020459 นาย เอกชยั  พวงศริิ1 1,000.00 1,000.00

020464 นาง จนิตนา  ดาศรี2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,000.00 11,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320409 อบต.ชุมแสง จ.สริุนทร์:

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

025331 นาย ศุภณฏัฐ ์ บรูณะ1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320410 อบต.เป็นสขุ จ.สริุนทร์:

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

021414 นาง ทศันีย ์ เกยีรติ 9ดาํรงสขุ1 1,900.00 1,900.00

040554 นาย อาคม  อนิทรส์ขุ2 500.00 500.00

049878 นางสาว กรรณิการ ์ จงหาร3 1,000.00 1,000.00

700872 นางสาว ภทัรานิษฐ ์ สอ่งศรี4 18,850.00 18,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 22,250.00 22,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320501 ทต.กงัแอน จ.สริุนทร์:

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

066933 นาง มณีนิล  วรรณพฒัน์1 14,131.65 14,131.65

074103 นางสาว ระพพีรรณ  ไชยสตัย์2 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,431.65 15,431.65

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320502 ทต.นิคมปราสาท จ.สริุนทร์:

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

066784 นาย ณฏัฐกร  สายแกว้1 800.00 800.00

074844 นางสาว ศรดุา  ทองเกลี*ยง2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,900.00 1,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320503 อบต.กงัแอน จ.สริุนทร์:

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

012088 *นางสาว สรุยีร์ตัน์  แดงบุญเลศิ1 5,600.00 5,600.00

021416 นางสาว อรอุมา  ชนิศรี2 13,350.00 10,672.06

701023 นางสาว อานนัทษ์า  ปลายกฤษ3 6,650.00 6,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,600.00 22,922.06

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320504 อบต.ทมอ จ.สริุนทร์:

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

027407 นาย ชาตร ี ชุ่มสงูเนิน1 500.00 500.00

701021 นาง ธนสร  แสนมั �น2 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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320505 อบต.ไพล จ.สริุนทร์:

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

015633 *นางสาว กญัญาวรี ์ ศริชิู1 10,200.00 10,200.00

015640 นางสาว กลัยา  บุญยนื2 4,200.00 4,200.00

015650 นาย พวินั  ลาํดบัจุด3 500.00 500.00

017065 *นาย กติตพิงษ์  จาํนงเพยีร4 4,750.00 4,750.00

024451 นาง ธญัญาณี  ไหวดี5 1,000.00 1,000.00

046519 นาย บุญธรรม  ทวสีนิ6 500.00 500.00

701580 นางสาว แกว้กาญจน์  ยนิดงั7 5,100.00 5,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,250.00 26,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320506 อบต.ปรือ จ.สริุนทร์:

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

011053 นาง อญัชล ี แสงสขุ1 1,100.00 1,100.00

027235 นาง บวัลอย  สดุใสดี2 2,100.00 2,100.00

040559 นางสาว สขุสนัต ์ เรอืงไพศาล3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,700.00 3,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320508 อบต.ตาเบา จ.สริุนทร์:

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

015111 นาย จกัรนิทร ์ คนึงเพยีร1 1,000.00 1,000.00

015114 นาย วเิศษ  สดุใสดี2 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,100.00 3,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320509 อบต.หนองใหญ่ จ.สริุนทร์:

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

025352 นางสาว สนุทร ี ทรงศรมี่วง1 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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320510 อบต.โคกยาง จ.สริุนทร์:

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

013723 นาย อธชิาต ิ มลทิอง1 1,500.00 1,500.00

024757 นางสาว วราภรณ์  เกตุแกว้2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,000.00 3,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320511 อบต.โคกสะอาด จ.สริุนทร์:

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

033931 นางสาว สริญิา  พอกสนิท1 1,500.00 1,500.00

055165 นาง สจุริา  ประวรรณ2 1,650.00 1,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,150.00 3,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320512 อบต.บา้นไทร จ.สริุนทร์:

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

033966 นาย เลศิศกัดิ 9  บรรลุสขุ1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,000.00 3,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320513 อบต.โชคนาสาม จ.สริุนทร์:

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

035327 นาง พชัร ี กองแกว้1 14,250.00 14,250.00

064873 นางสาว สนุทร ี ธนูศลิป์2 1,100.00 1,100.00

064874 นาย จตุรงค ์ สรรพกจิ3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,850.00 16,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320514 อบต.เชื$อเพลิง จ.สริุนทร์:

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

033927 *นางสาว วชริญาณ์  งามมาก1 5,400.00 5,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,400.00 5,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320515 อบต.ปราสาททนง จ.สริุนทร์:

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

043436 นาย เรอืงศกัดิ 9  แหวนวเิศษ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320517 อบต.บา้นพลวง จ.สริุนทร์:

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

015801 นาง สมุาล ี ดงัคนึก1 3,500.00 3,500.00

029562 นาย มานิตย ์ กอปรกจิงาม2 750.00 750.00

055385 นาง ธนาภทัร  ลทัธิ3 1,000.00 1,000.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320519 อบต.สมดุ จ.สริุนทร์:

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

054896 นางสาว สวุรรณ  บวัแกว้1 500.00 500.00

054897 นาง จรีะภา  พชินาหะรี2 3,850.00 3,850.00

056521 นาย มงคล  ปิยไพร3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,850.00 4,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320520 อบต.ประทดับ ุจ.สริุนทร์:

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

033875 นาง นิสากร  บุญราศรี1 15,100.00 15,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,100.00 15,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320601 ทต.กาบเชิง จ.สริุนทร์:

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

033938 นาย ธรีเดช  ธนาบรูณ์1 750.00 750.00

033945 นางสาว ภาวนา  ราษทีอง2 500.00 500.00

035452 นาย กฤษกร  สขุประเสรฐิ3 1,500.00 1,500.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320602 อบต.คตูนั จ.สริุนทร์:

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

026970 นาย วทิรูย ์ มะลซิอ้น1 2,000.00 2,000.00

029563 นางสาว โสภา  พทุธภมูโิพธิ 9ศรี2 12,308.79 12,308.79

038074 นาง ศุภสิรา  สภุาพ3 6,000.00 6,000.00

041953 *นาย ธานิน  พรรณขรรค์4 0.00 0.00

041954 นาง อรณุรตัน์  สายเสมา5 9,450.00 9,450.00

057079 นางสาว พมิพช์นก  รตันสวสัดิ 96 4,950.00 4,950.00

059791 นาง ทภิาพร  หอ่ทรพัย์7 5,000.00 5,000.00

065345 นางสาว เยาวนิตย ์ ดวงสมร8 15,000.00 15,000.00

066742 นาง ลลดิา  นบัถอืสขุ9 4,960.00 4,900.00

801888 นางสาว ศรญัญาพร  คงทวี10 500.00 500.00

801889 นางสาว สพุรรษา  บุญมาก11 500.00 500.00

801890 นางสาว ศรินินัท ์ บรูณะ12 500.00 500.00

801891 นาย ณฐัพล  ฐานสมบรูณ์13 500.00 500.00

801902 นาย พงษ์พฒัน์  บุญคง14 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 64,668.79 64,608.79

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320603 อบต.ด่าน จ.สริุนทร์:

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

010328 *นาง คณารตัน์  ตรเีศยีร1 185,334.37 9,366.30

051575 นางสาว พพิรรษพร  ทองนํา2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 185,834.37 9,866.30

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320605 ทต.โคกตะเคียน จ.สริุนทร์:

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

045906 นาง สญัญา  เสาทอง1 4,923.33 4,444.67

075007 นาย จกัรกฤษณ์  หอ่ทรพัย์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,423.33 5,944.67

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320606 อบต.ตะเคียน จ.สริุนทร์:

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

041764 นาย ปรชีา  ศรนีาคา1 13,400.00 13,400.00

046548 นางสาว นุชนาฏ  พศิเพง็2 1,550.00 1,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,950.00 14,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320701 อบต.รตันบรีุ จ.สริุนทร์:

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

002521 นาย สภุาพ  มอบหมาย1 8,100.00 8,100.00

071796 นาย โกวทิ  อุ่นจติต์2 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,700.00 10,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320702 ทต.รตันบรีุ จ.สริุนทร์:

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

035445 นาย อษัฎายธุ  สจุนิพรหัม1 1,000.00 1,000.00

067796 นาย เกยีรตมินู  จนัทรจ์กัร์2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320703 อบต.ธาต ุจ.สริุนทร์:

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

002528 นาง จนัทมิา  ยพุการณ์1 4,250.00 4,250.00

038780 นางสาว พรรณณิภา  พศิเพง็2 2,000.00 2,000.00

040556 นาย ปรชีา  วตัรงาม3 12,300.00 12,300.00

068638 นาง กติพิร  รกัษาทรพัย์4 500.00 500.00

701369 นาย รตันชยั  พกุิลสด5 2,150.00 2,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,200.00 21,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320704 อบต.แก จ.สริุนทร์:

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

015129 นาย ไพรวลัย ์ มุลาลนิน์1 500.00 500.00

015915 *นาย อุทยั  ศรใีหญ่2 756,896.80 756,896.80

060893 นางสาว ศริพิร  ดาศรี3 5,150.00 5,150.00

701044 นาย สมเกยีรติ 9  องักูรเกษม4 9,250.00 9,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 771,796.80 771,796.80

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320705 อบต.ดอนแรด จ.สริุนทร์:

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

002514 ส.อ. พจน์  กุลดันาม1 13,150.00 13,150.00

002515 นาย บุญเลศิ  ดาํรหิ์2 1,000.00 1,000.00

002517 นางสาว ประนอม  สามี3 500.00 500.00

026821 นางสาว อรณุี  ใจหาญ4 500.00 500.00

041047 นาง ดวงสมร  จนัทรพ์รอ้ม5 800.00 800.00

046530 นาง โชตมิา  ดาํรหิ์6 500.00 500.00

701041 นาย วรวทิย ์ บุญเยน็7 2,700.00 2,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,150.00 19,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320706 อบต.หนองบวัทอง จ.สริุนทร์:

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

034125 นาย สรุยิา  สรอ้ยจติ1 500.00 500.00

701995 นาง ดอกซอ้น  สฤีทธิ 92 2,300.00 2,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,800.00 2,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320707 อบต.หนองบวับาน จ.สริุนทร์:

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

002525 *นาย ทวศีกัดิ 9  ชอบธรรม1 9,738.72 9,738.72

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,738.72 9,738.72

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320708 อบต.ไผ ่จ.สริุนทร์:

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

002527 นาง มณัทนา  พทุธานุ1 3,900.00 3,900.00

030730 นาง กาญจนา  แสงราม2 750.00 750.00

038081 *นาย ดาํรงค ์ ภมูสิขุ3 112,359.42 13,688.07

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 117,009.42 18,338.07

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320709 อบต.เบิด จ.สริุนทร์:

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

024444 นาย คาํสงิห ์ โภคทรพัย์1 7,900.00 7,900.00

043131 นางสาว มดัทนา  บุญไทย2 500.00 500.00

043150 นางสาว ศริริตัน์  ดนันอก3 1,100.00 1,100.00

067364 นางสาว ประภาพร  สมศรี4 800.00 800.00

069556 นาย ธนพล  พลจนัทกึ5 8,300.00 8,300.00

700428 นางสาว ภคพร  จอดนอก6 13,450.00 13,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,050.00 32,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320710 อบต.นํ$าเขียว จ.สริุนทร์:

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

045202 นางสาว มนสัชนญั  แพงแกว้1 5,852.06 5,852.06

053847 *นาง วราวลัย ์ แสงงาม(มพีรอ้ม)2 15,014.68 5,974.13

067259 นาย โกสนิทร ์ คณุนาม3 1,100.00 1,100.00

701043 นางสาว ภทัรพร  ดนยัรุง่รตัน์4 3,500.00 3,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 25,466.74 16,426.19

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320711 อบต.กดุขาคีม จ.สริุนทร์:

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

015126 ว่าที�ร.ต. รชัตท์ว ี อรณุเกยีรตพิงศา1 13,150.00 13,150.00

033360 นาย โยธนิ  เทยีมทอง2 500.00 500.00

043686 นาย อาํนาจ  ราชบุรี3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,150.00 14,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320712 อบต.ยางสว่าง จ.สริุนทร์:

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

006568 *นางสาว ประนอม  ระดมสขุ1 3,200.00 3,200.00

035446 นาย นรเศรษฐ ์ ภาชื�น2 1,100.00 1,100.00

038079 นาง ลกัขณา  สระแกว้3 2,000.00 2,000.00

047156 *นางสาว สมคดิ  กล่อมเกลี*ยง4 45,149.78 4,555.07

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 51,449.78 10,855.07

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320713 อบต.ทบัใหญ่ จ.สริุนทร์:

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

024886 นางสาว อมรฤทธิ 9  ทภีงูา1 5,400.00 5,400.00

057084 นางสาว ธรอธปิ  บวัทอง2 20,400.00 20,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,800.00 25,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320801 อบต.สนม จ.สริุนทร์:

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

022215 นาง รชัฎา  เรอืงโรจน์1 1,000.00 1,000.00

024716 นาย ทองเลื�อน  เรอืงแสง2 8,200.00 4,300.01

046504 นางสาว มนทริา  ชอบมี3 1,500.00 1,500.00

053456 *นางสาว กญัฐณา  สาลงีาม4 1,600.00 1,600.00

055964 นาย ศราวุฒ ิ กะการดี5 500.00 500.00

062705 นางสาว อรณญัช ์ ชมวนั6 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,100.00 12,200.01

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320803 อบต.โพนโก จ.สริุนทร์:

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

015127 นาง บุบผชาต ิ สจุนิพรหัม1 750.00 750.00

015131 *นาง เบญจรศัม ี สจุรติ2 109,288.07 13,847.31

048937 นาย ทองพนู  โสระถาวร3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 110,538.07 15,097.31

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320804 อบต.หนองระฆงั จ.สริุนทร์:

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

012100 นาย วทิยา  ดาศรี1 3,450.00 3,450.00

071419 นาย สธุรรม  ทฬัหนิรนัดร์2 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,350.00 4,350.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320807 อบต.หวังวั จ.สริุนทร์:

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

025333 นาง ธยิาภรณ์  วงศว์ไิล1 15,050.00 15,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,050.00 15,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320808 อบต.หนองอียอ จ.สริุนทร์:

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

002533 นาย สวุฒัน์  ยิ*มดี1 1,000.00 1,000.00

072065 นางสาว เทว ี แสนกลา้2 1,100.00 1,100.00

072463 นางสาว อนุธดิา  นิยมวนั3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,200.00 3,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320901 อบต.ระแงง จ.สริุนทร์:

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

033879 *นาย เกรยีงศกัดิ 9  เขม็แกว้1 25,423.05 10,762.77

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,423.05 10,762.77

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320901 อบต.ระแงง จ.สริุนทร์:

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

900187 นาง จนัทรป์ระคอง  แสงสขุ1 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 0.00 0.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320902 อบต.ตรึม จ.สริุนทร์:

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

033954 นางสาว จารวุด ี การะเกต1 2,600.00 2,600.00

033977 *นาง ปรยิานุช  บญัชาเมฆ2 4,200.00 4,200.00

074402 นาย ศุภพงษ์  ยศรุง่เรอืง3 1,400.00 1,400.00

701953 นาย สมชาย  พมิพจ์นัทร์4 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 11,200.00 11,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320903 อบต.จารพตั จ.สริุนทร์:

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

012093 นาง มณี  หอมสดุ1 1,000.00 1,000.00

052276 นาย สทุศัน์  สนัทอง2 6,000.00 6,000.00

055899 ส.อ. รชตะพงษ์  เสนจนัทรฒ์ไิชย3 14,650.00 4,750.00

074542 นาย วรีะ  สายลุน4 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 23,750.00 13,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320904 อบต.ยาง จ.สริุนทร์:

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

046878 นาย เอกภพ  สามสี1 1,000.00 1,000.00

068931 นางสาว สจุติตรา  จนัดา2 1,300.00 1,300.00

071297 นางสาว ณฐัพร  จนัทรค์นื3 7,000.00 7,000.00

701264 นาง จุฑารตัน์  สเีมฆ4 2,800.00 2,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 12,100.00 12,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320905 อบต.แตล จ.สริุนทร์:

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

012071 นางสาว ศริวิรรณ  บุญเหมาะ1 500.00 500.00

024376 นาย สธุ ี บุญยงค์2 500.00 500.00

041076 นาย ปฐมยาม  เจอืจนัทร์3 5,150.00 5,150.00

070749 นาง นนัทน์ภสั  อุสา่หด์ี4 11,600.00 11,600.00

700867 นางสาว มยรุ ี ชาวนา5 8,000.00 8,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,750.00 25,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320906 อบต.หนองบวั จ.สริุนทร์:

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

025335 นางสาว อมรกานต ์ บาํรงุตน1 3,602.73 3,500.00

046524 นาง ยวุด ี ปะจะนงั2 750.00 750.00

700743 นางสาว สพุรรณี  วงศบ์ุญ3 7,600.00 7,600.00

701139 ส.อ. ประวทิย ์ คาํสอน4 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 14,352.73 14,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320907 อบต.คาละแมะ จ.สริุนทร์:

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

033956 นาง ลภสัรดา  เรอืนแกว้1 5,550.00 5,550.00

044897 *นาย สงัวาลย ์ ศรยีะนยั2 170,283.41 19,403.48

701341 นาง ชชัฎา  จนิพละ3 2,350.00 2,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 178,183.41 27,303.48

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320908 อบต.หนองเหลก็ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024164 นางสาว ศวิารตัน์  มสีติ1 500.00 500.00

701276 นาง สรุรีตัน์  ประชุมรกัษ์2 6,950.00 6,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,450.00 7,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320909 อบต.หนองขวาว จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015252 นาง ปรางทพิย ์ สดุสายกรวด1 11,344.76 11,344.76

046876 *นางสาว บุญญาพร  วนัศริริุง่เรอืง2 3,400.00 3,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,744.76 14,744.76

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320910 อบต.ช่างปี�  จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033483 นาย ชานนท ์ รูจ้ติร1 800.00 800.00

073643 นาง กนกพรนภสั  คาํประโคน2 1,500.00 1,500.00

700667 นาง รญั_ ู สมานทอง3 10,611.54 5,646.80

700850 นาง ภวรรณนิภา  รตันตรยัวงศ์4 9,450.00 9,450.00

700868 นาง พรเพญ็  ทวเีลศิ5 9,100.00 9,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,461.54 26,496.80

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320912 อบต.ขวาวใหญ่ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

013719 นาย ศราวุธ  ประดบัทอง1 1,100.00 1,100.00

026742 นาย อาํพล  จนัทา2 7,450.00 7,450.00

026747 นาย สมเกยีรต ิ ท่าดี3 5,250.00 5,250.00

030738 นาง พชัร ี ตระกูลรมัย์4 1,100.00 1,100.00

046533 นางสาว ธนรตัน์  บุตรเพชร5 3,900.00 3,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,800.00 18,800.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320913 อบต.นารุ่ง จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012070 นาย สนัตพิล  หมายมี1 750.00 750.00

015104 นาย ธรีนนัท ์ วฒันาคานนท์2 3,000.00 3,000.00

021494 นาย บณัฑรูย ์ ท่าดี3 1,000.00 1,000.00

033932 นางสาว แสงระว ี มณีกุล4 500.00 500.00

043129 นาย อนุตร  โภคสมบตัิ5 6,800.00 6,800.00

700997 นาง วนันิดา  ใยบวั6 9,700.00 9,700.00

701165 นาง ธญัญารตัน์  นิลประดบั7 6,250.00 6,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 28,000.00 28,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320914 อบต.ตรมไพร จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021433 นางสาว นุชนาถ  ทองแมน้1 1,000.00 1,000.00

021498 นาง พชัรนิทร ์ ผลเจรญิ2 500.00 500.00

038094 *นาย อนุรกัษ์  ตรงแกว้3 0.03 0.03

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.03 1,500.03

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((320915 ทต.ผกัไหม จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032402 นางสาว สายชล  สมหมาย1 500.00 500.00

070961 นางสาว จนัทรฒ์มิา  เภาพาด2 700.00 700.00

701492 นาย บญัญพนต ์ สจุนิดา3 2,050.00 2,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,250.00 3,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321001 อบต.สงัขะ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

046474 นางสาว ผสุด ี พวงนาค1 800.00 800.00

059999 นาย ชริาวุธ  ลุงนาม2 3,591.22 3,591.22

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,391.22 4,391.22

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321002 ทต.สงัขะ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057550 นาย เรงิศกัดิ 9  หะวนั1 500.00 500.00

066076 นางสาว เกศรา  ศรพีชัราวุธ2 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,500.00 5,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321003 อบต.ขอนแตก จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

007071 *นางสาว บุญทนั  ลายทอง1 11,269.86 10,074.16

046537 นาง ปรชีษ์รณิ  ศรสีวุรรณ์2 500.00 500.00

048166 นาย วทิยา  ยิ�งหาญ3 1,000.00 1,000.00

055695 *นาง ไพรตัน์  เตมิกลา้4 346,724.27 10,343.24

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 359,494.13 21,917.40

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321004 อบต.ดม จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029570 นาง อุทยัวรรณ  แรงหาญ1 500.00 500.00

701958 นางสาว รจนา  มาลยั2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,600.00 1,600.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321005 อบต.พระแก้ว จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033963 *นาง ธดิารตัน์  สอิ*งทอง1 4,350.00 4,350.00

041050 *นาย นฏัฐชยั  ยอดเสาร์2 4,750.00 4,750.00

043637 นาง สายฝน  ดาทอง3 4,450.00 4,450.00

045578 นางสาว สภุาภรณ์  จนัทะแจ่ม4 4,458.84 4,137.45

049404 นาย รฐัวทิย ์ เตมิสขุ5 1,500.00 1,500.00

701624 นาง เพชราภรณ์  สรุะขนัธ์6 500.00 500.00

701957 นาง ปทัมาวด ี สาละ7 2,700.00 2,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,708.84 22,387.45

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321006 อบต.บา้นจารย ์จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025337 นาย ธรีศานติ 9  น้องดี1 1,100.00 1,100.00

065344 นางสาว เสาวลกัษณ์  สภุาพ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,200.00 2,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321007 อบต.กระเทียม จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029565 นาย สหภาพ  บุญครอง1 4,050.00 4,050.00

029566 นาย เทวญั  เอบิอิ�ม2 5,850.00 5,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,900.00 9,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321008 อบต.สะกาด จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025315 นาย ภานุมาศ  ทพิารตัน์1 7,450.00 7,450.00

048168 *นาง สดุารตัน์  ตรงใจ2 255,831.27 17,252.13

701753 นางสาว จุฑาภรณ์  วุฒยิา3 4,700.00 4,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 267,981.27 29,402.13

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321009 อบต.ตาตมุ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029571 นาง มลัลกิา  ทุมมากุล1 12,200.00 12,200.00

046536 นาง จติรา  ภสูนุาทนั2 3,700.00 3,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,900.00 15,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321010 อบต.ทบัทนั จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022226 นางสาว นุชวรา  รฐัสมุทร1 15,000.00 15,000.00

025314 นาง นุชร ี แกว้ดี2 10,500.00 10,500.00

033974 *นาย อุดม  ดวงดี3 2,600.00 2,600.00

056040 นางสาว ชชัฎาภรณ์  พลศรี4 5,150.00 5,150.00

057133 นาย ถนอมศกัดิ 9  ศรรีะษา5 5,100.00 5,100.00

068847 นาง พทัธนนัท ์ อศัวรีเดช6 9,700.00 9,700.00

701522 นาง ลาํไพ  แสนศริิ7 4,200.00 4,200.00

802234 นาย ธนจกัร  ธนนัคณุธร8 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 62,250.00 62,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321011 อบต.ตาคง จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072045 นาย ประเสรฐิ  สมิศรี1 5,150.00 5,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,150.00 5,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321012 อบต.บา้นชบ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038084 นาย เกษสรนิทร ์ สมทพิย์1 3,500.00 3,500.00

044408 นางสาว สายเพชร  ภาสวสัดิ 92 5,250.00 5,250.00

046880 นาง อุทยั  ยิ�งหาญ3 6,450.00 6,450.00

055438 นางสาว เสาวรยี ์ ไชยเมอืงชื�น4 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 20,200.00 20,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321013 อบต.เทพรกัษา จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033950 นาย ธรีวฒัน์  สงัขโ์สม1 9,350.00 9,350.00

063192 นางสาว วรรณกร  จะเชญิรมัย์2 4,350.00 4,350.00

700012 นางสาว จนัทรเ์พญ็  เกยีรตวิงศพ์ฒันา3 6,500.00 6,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,200.00 20,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321101 อบต.ลาํดวน จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067423 นาย วโิรจน์  อนุสกรสนัต์1 1,100.00 1,100.00

069179 นาง คาํเอื*อง  ดอีอ้ม2 1,100.00 1,100.00

073341 นาย สรุตัน์  สามาลย์3 1,300.00 1,300.00

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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321104 อบต.อู่โลก จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041982 นาย เฉลมิศกัดิ 9  อนิทรแ์กว้1 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,300.00 1,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321105 อบต.ตราํดม จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026794 นาง เทยีบนภา  เหน็จงชม1 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,000.00 5,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321106 อบต.ตระเปียงเตีย จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029573 นาย อภบิาล  ทองหล่อ1 1,100.00 1,100.00

048172 นาง สทุธญาณ์  จาํปาทอง2 17,950.00 17,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,050.00 19,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321201 อบต.สาํโรงทาบ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025338 นาย ไกรศร ี ผดุงเจรญิ1 7,000.00 7,000.00

052566 นางสาว เพญ็ศร ี คงดวงดี2 15,171.38 15,171.38

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,171.38 22,171.38

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321202 ทต.สาํโรงทาบ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067756 นางสาว ปุณิกา  เปล่งปลั �งศรี1 1,100.00 1,100.00

075434 นางสาว มธุกุลยา  พมิพส์วสัดิ 92 1,800.00 1,800.00

075454 นาย จกัรธร  พลคชา3 1,800.00 1,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,700.00 4,700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321203 อบต.หนองไผล่้อม จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024702 นาง โสภติ  บุตรดี1 9,600.00 9,600.00

060533 นาง นุสบา  วยิาสงิห์2 500.00 500.00

060535 นาง ลาํไพ  ยมพนัธ์3 500.00 500.00

070960 นางสาว สดุารตัน์  พราํนกั4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 11,300.00 11,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321204 อบต.กระออม จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012079 นางสาว กาญจนา  คงสขุ1 8,558.31 8,558.31

701285 นางสาว สเุรอืงรอง  ออ้มเขต2 2,450.00 2,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,008.31 11,008.31

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321206 อบต.ศรีสขุ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048175 นางสาว รตันา  สดุาจนัทร์1 8,200.00 8,200.00

048176 นาง ญาณิศา  สรุะถาวร2 500.00 500.00

061390 นาง จนิตรา  ทองคาํ3 1,500.00 1,500.00

061473 นางสาว ณวรรณ์ศา  คาํหาญ4 500.00 500.00

061544 นาง ปภาภสัสร ์ แสนเลศิ5 6,550.00 6,550.00

068383 นาย บพติร  วริยิะเขษม6 10,200.00 10,200.00

800338 นาง กฤตยิา  มณีลํ*า7 1,750.00 1,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 29,200.00 29,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321207 อบต.เกาะแก้ว จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022230 *นาย กติตศิกัดิ 9  กิ�งวชิติ1 4,550.00 4,550.00

038784 นาง ปราณีย ์ จาํวงคล์า2 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,300.00 5,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321209 อบต.เสมจ็ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012086 นาย กณัฑ ์ บุญศริิ1 500.00 500.00

074273 นางสาว กญัญ์ณฐภคั  สรุยิะแสนภมูิ2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,200.00 1,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321210 อบต.สะโน จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024734 นาย ศริพิงษ์  แดงบุญเลศิ1 23,150.00 23,150.00

701446 นาง จรยิา  พวงพลอย2 37,050.00 12,465.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 60,200.00 35,615.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321211 อบต.ประดู่ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052567 นาง ญาณิศา  แก่นจนัทร์1 10,150.00 10,150.00

067202 นางสาว สมชัญา  หาญเสมอ2 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,750.00 10,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321301 อบต.บวัเชด จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022298 นาย สขุณรงค ์ นพเกา้1 7,050.00 7,050.00

051806 นางสาว สกุญัญา  ศลิางาม2 3,000.00 3,000.00

063800 นางสาว บงัอร  บุญเนือง3 0.00 0.00

075213 นางสาว อธติยิา  ยะมะหาร4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 11,150.00 11,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321302 ทต.บวัเชด จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026806 นางสาว จนัทราวด ี เตมิมี1 3,650.00 3,650.00

029569 นาย อนงค ์ อุรารื�น2 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,650.00 8,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321303 อบต.สะเดา จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022296 นางสาว บงัออน  เรยีงเงนิ1 500.00 500.00

022299 นาง ทพิญา  พรหมบุตร2 5,323.83 5,323.83

043687 นาง อารรีตัน์  เชื*อพรมธรรม3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,323.83 6,323.83

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321304 อบต.จรสั จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005759 นาง รตกิาล  ฉิมงาม1 1,100.00 1,100.00

026815 นาย สมาน  ศรสีงัข์2 500.00 500.00

049098 นาย ธาํมรงค ์ สาํราญสขุ3 1,100.00 1,100.00

066640 นาง ผอ่งแผว้  สะตาดี4 800.00 800.00

066743 นางสาว สรุะนา  ดมีาก5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,600.00 4,600.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321305 อบต.ตาวงั จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009484 นาย ชาญณรงค ์ ศรหีวาด1 5,513.56 5,513.56

025347 นาย ประยทุธ  สายบุตร2 14,500.00 14,500.00

025349 นางสาว เกศนีิ  สอนงาม3 1,000.00 1,000.00

043688 นาย ปรชัญา  พลแสน4 7,950.00 7,950.00

048177 *นาง พรีจติร ์ ดรีอบ5 3,700.00 3,700.00

068521 นาง ปิยะพร  ภาโนมยั6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,363.56 33,363.56

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321305 อบต.ตาวงั จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

900185 นาง สพุรรษา  พรสวุรรณ1 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 0.00 0.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321306 อบต.อาโพน จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029188 นาย บุญเกดิ  มณฑล1 1,500.00 1,500.00

030717 นางสาว ประชุม  บุญธรรม2 5,250.00 5,250.00

049097 นางสาว สภุาวด ี พงศอ์นิทรสทุธิ 93 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,850.00 7,850.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321308 ทต.ศีขรภมิู จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031842 นาง สภุชัชา  เจอืจนัทร์1 1,700.00 1,700.00

067275 นาง รตันา  ผา้ผวิดี2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,200.00 3,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321401 อบต.บกัได จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016743 นาย วชัรพล  ด่านวทิยากุล1 9,350.00 9,350.00

033946 นางสาว ปรญีา  ยิ�งรุง่เรอืง2 1,100.00 1,100.00

060532 นางสาว คาํเอื*อง  แจ่มใส3 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,750.00 11,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321403 อบต.จีกแดก จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021484 นาง กริตาณรรก์  รตันป์พชัษ์1 5,750.00 5,750.00

033955 นาย ถาวร  บุญอนนัต์2 1,300.00 1,300.00

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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321405 ทต.แคน จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

058063 นางสาว นิภานุช  นนัทะพนัธ์1 500.00 500.00

067013 นางสาว ศริาภรณ์  นิยมตรง2 28,700.00 16,730.13

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 29,200.00 17,230.13

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321501 อบต.ณรงค ์จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069177 นางสาว กาญจนาพร  แสนอามาตย์1 500.00 500.00

069178 นางสาว ดวงจนัทร ์ อุสา่หด์ี2 700.00 700.00

075161 นาย อภศิกัดิ 9  พมิพท์อง3 500.00 500.00

075435 นางสาว อุทยัวรรณ  การมัย์4 500.00 500.00

700206 นาย สมบรูณ์  พรหมลิ5 6,800.00 6,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,000.00 9,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321502 อบต.แจนแวน จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011658 นาย ธนวฒัน์  คณุวุฒปิรชีาชาญ1 115,479.71 33,516.02

013474 นางสาว รวกิานต ์ กิ�งแกว้2 6,200.00 6,200.00

022264 นางสาว ปณิชา  จนัทยงุ3 2,600.00 2,600.00

025354 นางสาว ชนนัธร  พรหมลิ4 500.00 500.00

033964 นาง ราตร ี พลโยธนิ5 12,450.00 12,450.00

046535 นางสาว พรทพิา  อนิทรต์า6 1,300.00 1,300.00

046879 นาย อญัชนะ  สขุเตมิ7 1,000.00 1,000.00

700849 นางสาว พรีดา  สาลี8 9,840.26 9,840.26

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   Z  ราย 149,369.97 67,406.28

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321504 อบต.หนองแวง จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032405 นางสาว บวัใล  บุญเหมาะ1 2,000.00 2,000.00

072142 นาย ปิยนนัท ์ จบัใจเหมาะ2 1,500.00 1,500.00

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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321505 อบต.ศรีสขุ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

044847 นาง จรญิญา  นิเวศวรากร1 3,500.00 3,500.00

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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321601 ทต.เขวาสินรินทร ์จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012075 นาง รตันา  เสขะกุล1 3,300.00 3,300.00

018393 นาย เขตรฐั  ฉายละออ2 500.00 500.00

033888 นางสาว ฐริณฏัฐก์มล  ทองแผน่3 500.00 500.00

041984 นางสาว จนิตนา  ปรากฎมาก4 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   A  ราย 5,800.00 5,800.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321602 อบต.บงึ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015845 นาง บุญลํ*า  สมคัรสมาน1 1,500.00 1,500.00

033874 นาย ชาญชยั  ชนักลาง2 3,000.00 3,000.00

047410 นาย ธนชาต  ปทัทุมมี3 8,050.00 5,312.51

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,550.00 9,812.51

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321603 อบต.ตากกู จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014517 นาย นิพนธ ์ หมายสขุ1 1,000.00 1,000.00

059190 นางสาว ทองสขุ  เจรญิยิ�ง2 2,000.00 2,000.00

069952 นางสาว นิตยา  ศรพีรหม3 8,750.00 8,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,750.00 11,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321605 อบต.บา้นแร่ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012076 นาย สนม  ถอืฉลาด1 750.00 750.00

015656 นาง นงนุช  วงศส์กุลภกัดี2 1,000.00 1,000.00

024206 *นาง รตันา  แกว้แลว้3 1,850.00 1,850.00

054205 นาง สพุาณิชา  จุฑาจนัทร์4 8,100.00 4,236.84

065097 นางสาว ภภสัสร  ทพิยป์ระโคน(เทพราํพงึ)5 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,500.00 8,636.84

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321606 ทต.หมื�นศรี จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

033983 นาย ลอ้มเดช  พลภเูมอืง1 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�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321702 อบต.คาํผง จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012073 นาย พยคัฆ ์ แกว้ขวญั1 1,500.00 1,500.00

033989 นางสาว สภุาภรณ์  เสรมิรส2 19,800.00 10,131.57

042479 นางสาว สกาวชนม ์ หงษ์ยนต์3 2,200.00 2,200.00

042480 นางสาว นาร ี สวุรรณงั4 2,200.00 2,200.00

042481 นาง ธมลวรรณ  ใจแกว้5 2,200.00 2,200.00

700948 นาย กติตคิณุ  ดว้งสงค์6 14,890.09 14,890.09

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,790.09 33,121.66

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321703 อบต.โนน จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048183 นาย พงศกร  แกว้สงิห์1 500.00 500.00

072354 นาย ปญัญา  สบีภา2 7,100.00 7,100.00

700949 นางสาว วริลัพชัร  จนัทรไ์ผ่3 11,150.00 11,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,750.00 18,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321704 อบต.ระเวียง จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

073671 นางสาว ศุกญัญา  ปญัจภกัดี1 1,400.00 1,400.00

701042 นาย อทิธพิล  ไชยวงศ์2 1,750.00 1,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,150.00 3,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321705 อบต.หนองเทพ จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015879 นาง สายสมร  ธรรมสตัย์1 750.00 750.00

074094 นาย อภชิอบ  โนนน้อย2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,450.00 1,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((321901 อบต.ตาเมียง จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066926 นางสาว วรรณี  ศรสีขุ1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,000.00 3,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:��:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((325001 หน่วยงานอื�น จ.สริุนทร ์จ.สริุนทร์:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020467 *นาย รงัสรรค ์ งามแยะ1 88,072.71 5,835.19

030694 นาย ภพเดช  พรมโลก2 78,771.89 5,634.65

033465 นาง ศศปิระภา  สงิหด์ี3 1,333.68 1,333.68

038781 *นาง สมพร  คาํผม4 10,000.00 10,000.00

045208 *นางสาว อจัฉราภรณ์  ม่านทอง5 17,130.57 1,741.64

049951 *นาย มนตร ี กาวต๊ิะ6 10,701.91 3,972.49

051670 *นาง บณัฑติา  ศรทัธาศาสตร์7 254,944.98 8,229.60

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 460,955.74 36,747.25

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา A�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��A� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
A.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 3.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��A�

ขอ้ A�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที��R/��� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ��� สรุปไดว่้า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

*ทั $งนี$ผู้ก ู้จะต้องชาํระหนี$ให้เสรจ็สิ$นภายในกาํหนดสญัญา*


