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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((340002 อบจ.อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี:

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

005509 *นาย รจุน์  บุญเสยีน1 359,919.65 3,423.71

022006 นาย ชุมพล  พนัธุศ์รี2 1,500.00 1,500.00

024441 นางสาว ปราณี  นามวชิยั3 12,350.00 12,350.00

029012 นางสาว นิตยา  จกัรศรี4 15,187.29 15,187.29

030707 นาง สดุาวลัย ์ บุญพรอ้ม5 5,850.00 5,850.00

031845 นาง มุทติา  วนัดี6 1,000.00 1,000.00

044313 นาย ทวปี  มลิาวรรณ7 41,563.46 4,181.78

046050 *นาง รชัตาภทัร  แกว้สขุ8 257,055.85 17,733.29

046466 *นาย ทว ี แกว้คาํสอน9 45,226.96 4,542.33

048313 นางสาว วารณุี  ผาวนัดี10 1,100.00 1,100.00

050360 นางสาว บรรทนา  สธุรรมวจิติร11 500.00 500.00

050871 นางสาว อุรดา  นามวงษ์12 34,500.00 17,383.47

059278 นาย อภศิกัดิ F  ทองกลงึ13 36,800.00 22,434.02

068660 นาย อชริกุล  ศุภกุลวชิยั14 2,000.00 2,000.00

068781 นาง ศริกิาญ  มอบมติร15 1,500.00 1,500.00

070515 นางสาว ณปภา  หมั �นจติต์16 2,600.00 2,600.00

072700 นาง พรธภิาดา  เจรญิปพชิญา17 1,300.00 1,300.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((340002 อบจ.อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี:

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

701417 นางสาว ศริลิกัษณ์  สหีานาท18 6,300.00 2,195.24

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 826,253.21 116,781.13

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340101 ทน.อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี:

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

071189 นาง วาสนา  รุง่เรอืง1 12,100.00 12,100.00

072570 นางสาว นรสิา  กลิ�นทุม2 3,000.00 3,000.00

072580 นาง ปิยะมาศ  หลนิหะตระกูล3 2,100.00 2,100.00

072792 ส.อ. วุฒพิงษ์  พรมคง4 1,500.00 1,500.00

072793 ส.อ. จกัรพงศ ์ อยูค่ง5 700.00 700.00

072865 นางสาว รชัวรรณ  คาํทวี6 1,100.00 1,100.00

074069 นาง หทยัชนก  ชญูาติ7 1,900.00 1,900.00

702004 นางสาว ผกามาศ  จนิดาศรี8 5,450.00 5,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 27,850.00 27,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340102 ทต.อบุล จ.อบุลราชธานี:

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

024422 นางสาว อุมาพร  มุสกิสาร1 2,600.00 2,600.00

027560 นาย จาํนง  อุดหนุน2 500.00 500.00

045564 ส.อ. ปณัณวรรธ  ใจสว่าง3 4,600.00 4,600.00

057423 นางสาว สภุาพร  แกว้พลิา4 1,000.00 1,000.00

072976 นาย วนัชนะ  พมิพแ์กว้5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,600.00 9,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340104 อบต.หวัเรือ จ.อบุลราชธานี:

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

012036 นาง ผกาทพิย ์ แสนสิ�ง1 8,650.00 8,650.00

019605 นางสาว เพชรลดา  อมัพร2 16,900.00 10,029.81

019607 *นางสาว กรวรรณ  นิธศิธานี3 2,000.00 2,000.00

019609 นางสาว พวงเพชร  จอมหงษ์4 500.00 500.00

028342 นางสาว มุทติา  บุปผาสงัข์5 2,750.00 2,750.00

035658 นางสาว กญัญรตัน์  สายแวว6 3,000.00 3,000.00

046159 นาง จนิตนา  บุญสาร7 500.00 500.00

050272 นางสาว นุชดิา  พมิพห์ล่อ8 500.00 500.00

060576 นางสาว กฤษณา  ช่วยสขุ9 7,252.62 7,252.62

701524 นาง ศริพิร  ใจจง10 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,952.62 37,082.43

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340105 อบต.หนองขอน จ.อบุลราชธานี:

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

014229 นาย บุญธรรม  วงศศ์ริ ิ1 23,574.81 23,574.81

014230 นาง มณัฑนา  พี�พมิาย2 10,000.00 10,000.00

014231 นาย ธนชยั  แสงแสน3 2,000.00 2,000.00

014235 นาง นนัทพิา  คาํทวี4 7,900.00 7,900.00

014236 นาย ตระกูล  วาระสขุ5 8,200.00 8,200.00

040622 นางสาว สพุชิญ์นนัท ์ พระอารกัษ์6 5,700.00 5,700.00

061770 นางสาว บวัทพิย ์ สเุมธี7 500.00 500.00

067215 นาย ภาณุมาศ  ภาคสดีา8 5,000.00 5,000.00

070508 นาง พจณีย ์ ครองยทุธ9 1,300.00 1,300.00

700375 นาง พทัยา  พดูเพราะ10 9,050.00 9,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 73,224.81 73,224.81

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340106 ทต.ปทมุ จ.อบุลราชธานี:

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

020430 นางสาว อาํไพ  ชยัวฒันากุลกจิ1 800.00 800.00

022439 นาย เกรกิชยั  สายสมบตัิ2 16,050.00 16,050.00

034028 นางสาว ภคนีิ  มากนวล3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,350.00 17,350.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340107 ทต.ขามใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

006020 นาย ประเสรฐิ  เขยีนเดช1 1,250.00 1,250.00

006021 นาง ชฎาพร  ทะกอง2 11,900.00 11,900.00

025383 นางสาว กนกวรรณ  สวสัดไิชย3 2,000.00 2,000.00

043173 นางสาว วรศิรา  โกมลศรี4 2,750.00 2,750.00

046586 นาง อรอนงค ์ บชูาพนัธ์5 1,500.00 1,500.00

046902 นาย พรีพฒัน์  เกษเจรญิคณุ6 6,800.00 6,800.00

049422 นางสาว กฤตกิา  แกว้คาํ7 9,482.81 9,482.81

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,682.81 35,682.81

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340108 ทม.แจระแม จ.อบุลราชธานี:

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

008818 นาย วรสทิธิ F  พลูพนา1 2,000.00 2,000.00

008822 *นาย สรุพงษ์  วชิางาม2 110,786.95 4,212.46

026726 นาง ศฐิญิาภรข ์ อศัญปญัญาเลศิ3 2,450.00 2,450.00

026988 *นางสาว จารณุี  สมภาวะ4 3,600.00 3,600.00

038144 นาย จาตุรงค ์ อุทยักรณ์5 1,400.00 1,400.00

060771 นางสาว รุง่วลิยั  ลรีาช6 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 121,036.95 14,462.46

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340109 อบต.หนองบอ่ จ.อบุลราชธานี:

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

005543 นางสาว อรอุมา  ศรสีวนจกิ1 20,500.00 20,500.00

048850 นาง ถรินนัท ์ นิชรตัน์2 2,000.00 2,000.00

049127 นางสาว ศศธิร  พลภกัดี3 13,200.00 13,200.00

055353 *นางสาว สกุญัญา  ทองประมลู4 3,000.00 3,000.00

073662 นางสาว ศริทิรพัย ์ รสหอม5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 39,200.00 39,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340110 อบต.ไร่น้อย จ.อบุลราชธานี:

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

008645 นาย เมธ ี ศรพีทิกัษ์1 500.00 500.00

023879 นางสาว รจรนิทร ์ รมิสกุล2 9,100.00 9,100.00

033996 *นาง ศนีินาถ  โสดา3 158,024.57 16,022.12

033997 นาย เด่นนคร  พรหมกาล4 12,550.00 12,550.00

041996 นาย นศรนิทร ์ จนัทะคล5 500.00 500.00

041998 *นางสาว วชิญาดา  ศรบีุร ี6 199,225.67 16,813.54

047184 นาย วลัลภ  โพธิ Fงาม7 500.00 500.00

052592 นาง กฤษณา  เรอืงประโคน8 3,900.00 3,900.00

066998 นางสาว จนิดาพชิญ์  พลพนัธ์9 1,100.00 1,100.00

067673 ส.อ. คณุากร  ถนอมลาภ10 1,500.00 1,500.00

069965 นางสาว รุง่นภา  พึ�งวงศ์11 500.00 500.00

073655 จ.อ. กฤตย ์ ขาวละมลู12 1,100.00 1,100.00

700882 นาง ปตัมาพร  บุญมานดั13 9,250.00 9,250.00

700950 นาย กวรีชั  สกุลชนิกลาง14 6,350.00 1,302.88

700951 นาง ประไพรศร ี วนัทาสขุ15 6,950.00 6,950.00

700954 นาย จริวฒัน์  เชื+อตานาม16 900.00 900.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((340110 อบต.ไร่น้อย จ.อบุลราชธานี:

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

700955 นาย ปรชีา  จนัพริกัษ์17 3,600.00 3,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 415,550.24 86,088.54

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340111 อบต.กระโสบ จ.อบุลราชธานี:

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

019615 นาย สวุทิย ์ วงศพ์มิพ์1 15,650.00 15,650.00

027546 นาง โสภา  สายเบาะ2 5,150.00 5,150.00

039411 นางสาว ภญิญาพชัญ์  สงวนทรพัย์3 800.00 800.00

040621 นางสาว วรสิรา  แกว้ศรี4 11,899.97 11,899.97

045237 นางสาว คนัธมาล ี พบลาภ5 1,500.00 1,500.00

047202 นางสาว ประนอมศกัดิ F  วฒันราษฎร์6 500.00 500.00

047657 นาง ชนิดา  อนิทรส์าํราญ7 25,450.00 25,450.00

050737 นาง รุง่ฤด ี ลอยฟ้า8 24,550.00 24,550.00

068291 นางสาว นงนุช  จนัสตุะ9 12,400.00 12,400.00

072276 นาง สพุฒัสร  วงศค์าํพนัธ์10 1,100.00 1,100.00

700381 นาย กฤษฎา  ธรรมสตัย์11 5,411.46 5,411.46

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 104,411.43 104,411.43

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340112 อบต.กดุลาด จ.อบุลราชธานี:

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

006011 นาง จรติรกุล  บุญจงู1 33,148.01 33,148.01

006013 นางสาว กฤตยิาธรณ์  รพีล2 20,800.00 20,800.00

006637 นางสาว นนัทพร  สรอ้ยสวุรรณ3 30,050.00 30,050.00

008824 นาง ราตร ี ทองพทิกัษ์4 19,450.00 19,450.00

025371 นาง จรยิา  พทุธเทศ5 20,300.00 20,300.00

044068 นาง อจัฉรา  ทดัเทยีม6 2,000.00 2,000.00

045565 นาง บุญโฮม  บุญสรา้ง7 4,000.00 4,000.00

046600 นางสาว กนกพร  เฉลมิศลิป์8 1,500.00 1,500.00

048317 นาง สภุาภรณ์  ผาสขุนิต9 18,800.00 18,800.00

064693 นางสาว สพุรรณี  หลงชนิ10 5,000.00 5,000.00

065602 นาง สลติตา  พงษ์อนนัต์11 1,500.00 1,500.00

067426 นางสาว รุง่ตะวนั  ประสานพมิพ์12 1,100.00 1,100.00

073342 นาย นครนิทร ์ สายแวว13 900.00 900.00

073653 นางสาว วลิาวลัย ์ วงคโ์สภา14 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 159,648.01 159,648.01

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340113 อบต.ขี$เหลก็ จ.อบุลราชธานี:

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

014237 นางสาว วรรณภา  รกัษาแกว้1 7,550.00 7,550.00

021943 นาง พรจติย ์ แสงสวุรรณดี2 750.00 750.00

032508 นาย ไพบลูย ์ พลกุล3 6,850.00 6,850.00

055722 นาย วนัชยั  โพธพิรม4 500.00 500.00

062855 นาง ออมชญา  ยดืยาว5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,250.00 16,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340114 อบต.ปะอาว จ.อบุลราชธานี:

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

008837 นางสาว ศรสีมร  พลธรรม1 2,000.00 2,000.00

008839 นาง กรรณิการ ์ สรรเสรญิ2 26,050.00 26,050.00

023778 นาง ปรมาภรณ์  สรุสทิธิ F3 1,500.00 1,500.00

035673 นางสาว สวุติรา  จนัทะวารยี์4 1,500.00 1,500.00

056030 นางสาว สกุลัยา  สนัโดด5 6,850.00 6,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,900.00 37,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340201 ทต.ศรีเมืองใหม่ จ.อบุลราชธานี:

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

029021 นาย สมศกัดิ F  โสมเกษตรนิทร์1 500.00 500.00

072577 นางสาว ศศปิระภา  วเิศษชลธาร2 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,400.00 1,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340202 อบต.นาคาํ จ.อบุลราชธานี:

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

029013 นาย เจษฎา  ประสพสขุ1 500.00 500.00

029016 นาย บรรจง  อมัพร2 5,500.00 5,500.00

029654 *นาย สงกราณ  มหาพรม3 31,113.61 5,315.47

035740 นางสาว เนตรชนก  ตรวิงษ์4 8,250.00 8,250.00

070162 นางสาว จนัทมิา  เกษรชื�น5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 46,463.61 20,665.47

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340203 อบต.แก้งกอก จ.อบุลราชธานี:

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

009734 นาย ปรทิศัน์  พมิษร1 13,200.00 13,200.00

024476 นางสาว วไิลวรรณ  มมีาก2 5,900.00 5,900.00

027518 นางสาว ปทุมวนั  สวุรรณ3 7,500.00 7,500.00

042000 นาง ชุตกิาญจน์  ศรยีางนอก4 7,400.00 7,400.00

046909 นางสาว ประวณีา  เวฬุวนารกัษ์5 4,900.00 4,900.00

048260 *นาย ชชัพล  ทุมไมย6 3,500.00 3,500.00

055698 นาย จกัรกฤษณ์  กิ�งสกุล7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,900.00 42,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340204 อบต.เอือดใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

006068 ว่าที�ร.ต.หญงิ สพุตัรา  โลหะกุล1 5,750.00 5,750.00

038793 นาง อุไรวรรณ  จกัรศรี2 2,000.00 2,000.00

048259 นาง ผกาส ี ศรโีม้3 900.00 900.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340205 อบต.วาริน จ.อบุลราชธานี:

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

025374 นางสาว อภญิญา  สายงาม1 750.00 750.00

027522 นางสาว เพญ็ศร ี พฒัชา2 1,000.00 1,000.00

029023 *นางสาว จนิตนา  ศริธิรรม3 158,422.23 16,543.74

070102 นาง ศศกร  สสีขุใส4 900.00 900.00

070103 นางสาว สกุร ี นามพงษ์5 1,100.00 1,100.00

070182 นาง วไิลวรรณ  รมิทอง6 1,100.00 1,100.00

071067 นางสาว นิภาวรรณ  จนัทะยา7 2,900.00 2,900.00

073274 นาง ชนนิกานต ์ ชาํนาญเวช8 1,100.00 1,100.00

074883 นางสาว สมพร  วนัประเสรฐิ9 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 168,172.23 26,293.74

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340206 อบต.ลาดควาย จ.อบุลราชธานี:

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

019553 นาย อุดมศกัดิ F  บุญคุม้1 500.00 500.00

023839 นางสาว อภญิญา  ทองหมื�น2 1,500.00 1,500.00

030759 นางสาว สชุาวด ี ปิ�นทอง3 500.00 500.00

039966 นางสาว นดัถาพร  ดาษดา4 500.00 500.00

063950 นางสาว สดุตา  บุตรอ่อน5 600.00 600.00

701939 นางสาว นุสาวรยี ์ ปิ�นธุรตัน์6 2,450.00 2,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,050.00 6,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340206 อบต.ลาดควาย จ.อบุลราชธานี:

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

800879 นาง ลาํใย  ทองหมื�น1 1,000.00 1,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 1,000.00 1,000.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340207 อบต.สงยาง จ.อบุลราชธานี:

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

034002 นาย ทวศีกัดิ F  มารมย์1 750.00 750.00

074722 นางสาว อรพนิ  บุญประสทิธิ F2 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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340208 อบต.ตะบา่ย จ.อบุลราชธานี:

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

017843 นาง เทยีมจนัทร ์ ศรสีมชยั1 6,950.00 6,950.00

030760 นางสาว ปนดัดา  จนัทะเวช2 1,500.00 1,500.00

048837 นาย ประวทิย ์ เสระทอง3 1,000.00 1,000.00

062061 นางสาว ตรทีพิย ์ อนิทะศาสตร์4 5,100.00 5,100.00

073665 นาย วษิณุวฒัน์  จนัทนป5 6,700.00 6,700.00

701277 นางสาว ปภาวรนิทร ์ สงิหล์า6 2,600.00 2,600.00

802296 นางสาว วารณุี  สารเีครอื7 500.00 500.00

802297 นางสาว ศวิมิล  มั �งคั �ง8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 24,850.00 24,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340209 อบต.คาํไหล จ.อบุลราชธานี:

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

006053 นางสาว นวพรรณ  มงัคละพลงั1 0.00 0.00

021959 ส.ต.ท. วรีพงษ์  จาํปามลู2 3,850.00 3,850.00

029615 นาย จตุรานนท ์ เจยีรนยั3 1,500.00 1,500.00

068655 นางสาว พสิมยั  อ่อนพนัธ์4 9,800.00 9,800.00

071470 นางสาว ปวณีา  พทุธรตัน์5 3,550.00 3,550.00

071776 นางสาว ธญัรศัม ์ จโิรจน์รวกุีล6 4,950.00 4,950.00

074421 นางสาว นิภาพร  วชิยั7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,150.00 24,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340210 อบต.หนามแท่ง จ.อบุลราชธานี:

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

019573 นาย สเุมธ  สมัพะวงศ์1 6,300.00 6,300.00

022409 นาง ปรยีา  รตันะ2 1,250.00 1,250.00

045927 นางสาว ณฐัธฌา  ศรลีาเลศิ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,050.00 8,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340211 อบต.นาเลิน จ.อบุลราชธานี:

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

029015 นาย จงศกัดิ F  รกัศรี1 1,500.00 1,500.00

030756 นาง อรยิา  ตรงกรณ์2 1,000.00 1,000.00

033413 นาย ธนพงษ์  พนิธุกรณ์3 500.00 500.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340212 อบต.ดอนใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

011883 *นาย พษิณุ  ธนะสลีงักูร1 154,793.96 13,912.27

015368 นางสาว ศุภรดา  ประสพสขุ2 1,000.00 1,000.00

033999 นาง ผกากรอง  บุญคุม้3 600.00 600.00

035663 นาง พชัรนิทร ์ สกุลพทิกัษ์ดี4 7,700.00 4,000.00

044937 นาย วทิยา  ลํ+าสนั5 1,100.00 1,100.00

059279 นาย ณฐัสทิธิ F  จกัรศรี6 800.00 800.00

064822 นางสาว เปรมจติต ์ จมูสพุรรณ7 10,600.00 10,600.00

064824 นาง สภุาพร  จนัทะเวช8 5,750.00 5,750.00

069592 นางสาว ณฐัพร  แสนทวสีขุ9 500.00 500.00

075331 นางสาว อภญิญา  ฉิมสนัเทยีะ10 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 187,843.96 43,262.27

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340301 อบต.โขงเจียม จ.อบุลราชธานี:

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

012793 นาง นงลกัษณ์  จาํปาหอม1 13,400.00 13,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,400.00 13,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340302 ทต.บา้นด่าน จ.อบุลราชธานี:

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

700460 นางสาว จรญิญา  จนัทรท์รง1 15,650.00 15,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,650.00 15,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340303 อบต.ห้วยยาง จ.อบุลราชธานี:

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

024457 *นาง พนิตนนัท ์ วสีเพญ็1 6,596.52 6,037.96

030810 นางสาว วรรณี  พมิพพ์นัธ์2 500.00 500.00

031892 จ.อ. สมภพ  วสีเพญ็3 2,000.00 2,000.00

068568 นาง อนิทริา  รว่มสขุ4 6,650.00 6,650.00

701708 นาง ชลทชิา  วรเลศิ5 10,500.00 3,560.74

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,246.52 18,748.70

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340304 อบต.นาโพธิE กลาง จ.อบุลราชธานี:

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

008777 *นางสาว จรีะนนั  ธนูศร1 3,500.00 3,500.00

030758 นาย ศาสนะ  ประทาน2 18,652.07 18,652.07

034005 จ.ส.อ. สวุตัร  พพูมิาย3 750.00 750.00

041999 นาย ฌาญากรณ์  กระจายศรี4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 23,402.07 23,402.07

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340305 อบต.หนองแสงใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

021971 นาง รนิณา  แน่นดี1 7,150.00 7,150.00

049859 นาย วชัรกุล  วเิศษชลธาร2 30,950.00 30,950.00

049995 จ.อ. เกชา  บุญเชดิ3 5,950.00 5,950.00

060027 นาง ประยรู  ทองทบั4 9,100.00 9,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 53,150.00 53,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340306 อบต.ห้วยไผ ่จ.อบุลราชธานี:

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

035667 นางสาว ดวงนภา  เขยีวขาํ1 9,400.00 9,400.00

068724 นางสาว กฤษณา  หมอ้มณี2 900.00 900.00

072016 นาย สหชยั  ชยัสมร3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,800.00 11,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340401 ทต.ห้วยเรือ จ.อบุลราชธานี:

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

024216 *นาย ประยทุธ  ลขิติถาวร1 1,700.00 1,700.00

051225 นางสาว ประไพพร  พนัธศ์ริ ิ2 1,100.00 1,100.00

700894 นางสาว นภาพร  มุธุสทิธิ F3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,300.00 4,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340402 ทต.เขื�องใน จ.อบุลราชธานี:

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

002804 นาย นนทกร  แดนจอหอ1 23,070.69 23,070.69

006066 *นาย ถวลัย ์ บุญประพาน2 8,314.11 8,314.11

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,384.80 31,384.80

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340403 อบต.สร้างถ่อ จ.อบุลราชธานี:

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

010376 นาย คมสนัต ์ อนิทรง์าม1 10,950.00 10,950.00

017847 นาย สทุธพิร  ศริไิทย2 15,400.00 15,400.00

017848 นาย สรุสทิธิ F  อรอนิทร์3 8,150.00 8,150.00

043724 นางสาว อจัฉรยิา  อนิทรง์าม4 1,000.00 1,000.00

046136 นาย วทิยากรณ์  กองทุ่งมน5 1,000.00 1,000.00

049406 นาย จกัรนิทร ์ กากแกว้6 500.00 500.00

060568 นาง เปรมฤด ี บุญลน้7 2,900.00 2,900.00

060571 นาง ประพศิ  อุทธสงิห์8 500.00 500.00

060572 นาง สายฝน  บุญเมอืง9 1,000.00 1,000.00

060573 นาง พศิมยั  ครองยทุธ10 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,900.00 41,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340404 อบต.ค้อทอง จ.อบุลราชธานี:

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

005497 นาย ธรีะวฒัน์  ทองวรรณ1 750.00 750.00

012956 นาย เกรยีงไกร  จรเอก้า2 1,500.00 1,500.00

014224 นาย อุทยั  พรมลี3 1,000.00 1,000.00

046139 นาง ธญัวรตัน์  ไชยเสนา4 5,350.00 5,350.00

051205 นาง สลีา  บุญสวสัดิ F5 29,250.00 29,250.00

059736 นาย บุญถนอม  จาํปามนต์6 800.00 800.00

060781 นางสาว บุศรนิทร ์ ยงัเจรญิ7 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 39,550.00 39,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340405 อบต.ก่อเอ้ จ.อบุลราชธานี:

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

020963 นางสาว ศุภกานต ์ รตันจารวุฒัน์1 18,650.00 18,650.00

025182 นาย สายณัห ์ จนัทรอ่์อน2 4,500.00 4,500.00

048959 *นาย กติตชิยั  สทิธธิรรม3 209,318.51 20,408.69

071663 นาย จาํลอง  สมีุกดา4 2,100.00 2,100.00

073137 นาย พศณิ  สวุรรณ5 5,550.00 5,550.00

702007 นาย พงษ์ธรณ์  ศริปิรุ6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 241,618.51 52,708.69

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340406 อบต.หวัดอน จ.อบุลราชธานี:

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

016271 นางสาว ชาณา  โพธิ Fขาํ1 30,800.00 30,800.00

019600 นาย ธารศกัดิ F  ขนุแกว้2 750.00 750.00

026772 นางสาว สาวติร ี จติทวี3 1,500.00 1,500.00

032503 นาง กริณา  ทบธรรม4 7,950.00 7,950.00

038149 นาง ณฏัฐนิตย ์ มานิภารกัษ์5 7,200.00 7,200.00

044939 นาง รตันสดุา  ไวยกรณ์6 1,100.00 1,100.00

055340 นางสาว ปณิตา  มนสั7 2,650.00 2,650.00

073654 นาย เดชาพล  จกัรศรี8 500.00 500.00

073659 นาย อดศิกัดิ F  โชตพินัธ์9 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 53,550.00 53,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340407 อบต.ชีทวน จ.อบุลราชธานี:

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

006049 นางสาว ชวนพศิ  พนัธุโ์คตร1 2,000.00 2,000.00

014222 นาย จติววิฒัน์  จารธุรรมานนัท์2 750.00 750.00

029031 *นาง ณฐัฐนินัท ์ เชื+อประทุม3 2,300.00 2,300.00

035502 นางสาว วมิลวรรณ  โสดากุล4 1,500.00 1,500.00

038166 นาง ภคันนัท ์ เที�ยงจติต์5 14,300.00 14,300.00

040626 นาย สาธติ  โสเสมอ6 9,450.00 9,450.00

040627 นาง ศมาภร  ขนุแกว้7 1,500.00 1,500.00

043169 นาง วชัราภรณ์  ภู่แม่นเขยีน8 6,550.00 6,550.00

049438 นาง เพญ็จนัทร ์ จนัทรด์ี9 2,500.00 2,500.00

070574 นางสาว กรกมล  เพง็พงษ์10 8,150.00 8,150.00

070589 นางสาว จริาภา  พาชอบ11 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 49,900.00 49,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340408 อบต.ท่าไห จ.อบุลราชธานี:

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

017844 นาย วรีะเดช  บวักอง1 15,200.00 15,200.00

020348 นาง บุญญาพร  คาํดิ Fเกดิ2 4,600.00 4,600.00

020350 นาย ศราวุธ  จนิาทองไทย3 1,700.00 1,700.00

020360 นาง วลัภา  เดชพนัธ์4 1,500.00 1,500.00

027526 นาง เฉลมิศร ี บุญสมญา5 8,250.00 8,250.00

027529 นาง วาสนา  จนิาทองไทย6 6,800.00 6,800.00

042531 นาย ชาญชยั  แสงงาม7 500.00 500.00

048263 นาง สมร  เสาเวยีง8 17,500.00 17,500.00

063399 นางสาว กนัตณา  ทางทอง9 1,100.00 1,100.00

072931 นางสาว วนิดา  คนัธจนัทร์10 500.00 500.00

073725 นางสาว ญาณิศา  โภคสมบตัิ11 6,700.00 6,700.00

701296 นางสาว ลดัดาวลัย ์ รชัชวูงษ์12 9,900.00 9,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 74,250.00 74,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340409 อบต.นาคาํใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

005825 นาย สมศกัดิ F  จนัทรแ์จ่ม1 25,500.00 25,500.00

022400 นาง สดุาวรรณ  เตมิวงศ์2 13,300.00 13,300.00

023790 นาง สพุชีา  สอนบุตรดี3 1,100.00 1,100.00

038152 นางสาว วชริาภรณ์  เอราวรรณ4 1,500.00 1,500.00

039399 นางสาว รุง่ทพิย ์ นวลศริิ5 27,750.00 27,750.00

043725 นาง วรชัยา  บาดี6 4,100.00 4,100.00

047658 นางสาว ชนญัชดิา  พื+นผา7 22,550.00 22,550.00

056981 นาง วมิลรตัน์  แว่นระเว8 1,500.00 1,500.00

060584 นางสาว วฒันวด ี พละศกัดิ F9 1,500.00 1,500.00

069813 นาง สนุนัน์ทา  วราพฒุ10 16,650.00 16,650.00

073394 นาง มลัลกิา  บุญภกัดี11 900.00 900.00

073567 นาง สปุระวณ์ี  สงิหส์าย12 1,300.00 1,300.00

074862 นางสาว อมนีา  วงศเ์จรญิ13 700.00 700.00

701295 นางสาว จริะยนุุช  ปามุทา14 10,400.00 10,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 128,750.00 128,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340410 อบต.แดงหม้อ จ.อบุลราชธานี:

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

009478 *นาง แอนนา  เสาเวยีง1 3,950.00 3,950.00

013855 นาย บรรจง  คาํแดง2 2,100.00 2,100.00

024342 นางสาว พชัราพรรณ  หมื�นสขุ3 1,300.00 1,300.00

025431 นาย สมควร  ศรสีธุรรม4 20,615.54 3,788.99

031855 นาย วุฒศิกัดิ F  บวัจมู5 4,600.00 4,600.00

032522 นาย สเุพยีน  สอนบุตรดี6 500.00 500.00

035634 นาง นิภาพร  นนนารถ7 1,300.00 1,300.00

047171 นางสาว สพุรรษา  สวุะรกัษ์8 9,900.00 9,900.00

802284 นางสาว สมพร  ทุมวงค์9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 44,765.54 27,938.99

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340411 อบต.ธาตนุ้อย จ.อบุลราชธานี:

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

002332 นางสาว นทัธมน  ลาภรตัน์1 1,500.00 1,500.00

055869 นางสาว นลนิธรณ์  แก่นเกษม2 6,500.00 6,500.00

057885 *นาย อฐิรากร  พื+นพนัธ์3 8,061.72 3,980.38

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,061.72 11,980.38

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340412 อบต.บา้นไทย จ.อบุลราชธานี:

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

014225 นางสาว รุง่นภา  จนัเทวา1 20,000.00 20,000.00

025353 นางสาว เกวรนิทร ์ กากแกว้2 8,950.00 8,950.00

047185 นางสาว ประภสัสร  กากแกว้3 500.00 500.00

048264 นาย เกรยีงไกร  จนัทป4 6,700.00 6,700.00

048265 นางสาว จดิาภา  พเิคราะห์5 2,500.00 2,500.00

065479 นางสาว วชัราภรณ์  ประกอบศรี6 18,441.10 18,441.10

072698 นาย ยาสปอนด ์ ดอนประทุม7 1,500.00 1,500.00

073130 นาย ณฐัเศรษฐ ์ ประดบัศรี8 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 60,091.10 60,091.10

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340413 ทต.บา้นกอก จ.อบุลราชธานี:

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

039400 ส.อ. วุฒชิยั  ประทุมวนั1 1,500.00 1,500.00

046900 *นางสาว วริลัพชัร  แสนวงษ์2 7,600.00 7,600.00

059563 นางสาว ปวณีา  พาชอบ3 500.00 500.00

070773 นางสาว ศรินิธร  เยาวภาค4 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 12,600.00 12,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340414 อบต.กลางใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

008825 ว่าที�ร.ต. อนุวฒัน์  คาํมี1 11,350.00 11,350.00

046140 นาย ผดุง  อุ่นจติร2 6,850.00 6,850.00

701541 นาย วุฒชิยั  ไชยเสนา3 8,800.00 8,800.00

701976 นาง วไิลพร  แสวงศรี4 3,850.00 3,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 30,850.00 30,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340415 อบต.โนนรงั จ.อบุลราชธานี:

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

005548 นางสาว ลดัดาวลัย ์ มณีพนัธ์1 29,300.00 29,300.00

020995 นาย คาํพนู  พรมลี2 2,000.00 2,000.00

044961 นางสาว ศรตุา  ชาลี3 1,100.00 1,100.00

050745 นาย ฉตัรชยั  พนัธุด์ ี4 2,000.00 2,000.00

701542 นาย สตัตยา  กมลฤกษ์5 7,550.00 7,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,950.00 41,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340416 อบต.ยางขี$นก จ.อบุลราชธานี:

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

019608 นาง ชณิตา  บุเงนิ1 5,950.00 5,950.00

701959 นาย ศตคณุ  ศรวีรบุญ2 3,800.00 3,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,750.00 9,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340417 อบต.ศรีสขุ จ.อบุลราชธานี:

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

020997 นางสาว พาเกษม  คาํโฉม1 21,850.00 21,850.00

070561 นาง สมใจ  ทมิาบุตร2 5,150.00 5,150.00

072044 นาง ศรินิธร  เครอืศรี3 4,864.57 4,864.57

072296 นางสาว อาภาภร  สาระพนัธ์4 5,463.60 5,463.60

074100 นางสาว กญัญาณฐั  ชนะศรี5 500.00 500.00

074274 นาย เทพรกัษ์  วรบุตร6 1,100.00 1,100.00

074275 นางสาว กนกวล ี นกัพรรษา7 1,300.00 1,300.00

074281 นางสาว จรยีาภรณ์  ธญันนัทวิรรธน์8 1,300.00 1,300.00

700891 นางสาว พรวภิา  คาํเมอืง9 14,350.00 14,350.00

700892 นาง พนมพร  สารพศิ10 20,500.00 20,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 76,378.17 76,378.17

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340418 อบต.สหธาต ุจ.อบุลราชธานี:

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

005545 นาง เสมอใจ  มดีี1 14,500.00 14,500.00

019595 นางสาว นนัทยิา  ปิตกิะวงศ์2 5,550.00 5,550.00

029066 นาย อุดม  ผดาวลัย์3 5,250.00 5,250.00

046141 นาง อาํพร  บุญศกัดิ F4 9,350.00 9,350.00

074734 นางสาว นรสิรา  ลาลี5 1,000.00 1,000.00

074842 นาง ทอฝนั  บุญเพง็6 1,300.00 1,300.00

074867 นางสาว นนัทนา  วรรณทวี7 700.00 700.00

074868 นางสาว วาสนา  เวยีงคาํ8 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 38,550.00 38,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340419 อบต.หนองเหล่า จ.อบุลราชธานี:

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

008785 นาง ระววีรรณ  มดัธนู1 12,100.00 12,100.00

008786 นางสาว ธนาพร  ทองสขุ2 15,400.00 15,400.00

008787 นาย ปกรณ์  โสมเกษตรนิทร์3 13,100.00 13,100.00

030764 นางสาว ภคัภญิญา  ชยัปรมาธกุิล4 20,500.00 20,500.00

030765 นาย สพุรรณ  เสาเวยีง5 2,100.00 2,100.00

031869 นางสาว รุง่อรณุ  แสนศรี6 500.00 500.00

034152 นางสาว นุชจรยี ์ บวัจมู7 16,150.00 16,150.00

043158 นาย นิรตุต ์ พนัธศ์ริ ิ8 500.00 500.00

043726 นางสาว นิภาพร  ทองไทย9 1,100.00 1,100.00

044461 นางสาว คนึงจติ  คาํมงคณุ10 15,300.00 15,300.00

044936 นางสาว พชัรภีรณ์  สารบรูณ์11 4,000.00 4,000.00

069838 นาย นิตพิฒัน์  ภารการ12 17,050.00 17,050.00

070290 นาย สวุทิย ์ อุทธสงิห์13 17,650.00 17,650.00

071712 นาง ผอ่งศร ี สารบรูณ์14 9,700.00 9,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 145,150.00 145,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340501 ทต.เขมราฐ จ.อบุลราชธานี:

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

030768 นาย สรุชยั  พละไกร1 500.00 500.00

056748 นาง จรวยพร  ณ อุบล2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340502 ทต.เทพวงศา จ.อบุลราชธานี:

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

020365 นาย เมตไตร  วาลศลิป์1 7,000.00 7,000.00

039409 นางสาว สายฝน  วนัชาดา2 750.00 750.00

075786 นาง พมิพร์ะว ี ปญัญาวุฒิ3 3,000.00 3,000.00

701121 นาง จุฑาพร  โพธริาช4 3,850.00 3,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 14,600.00 14,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340503 ทต.ขามป้อม จ.อบุลราชธานี:

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

002805 นาง ภาวะด ี นยันามาศ1 10,500.00 10,500.00

034036 นาง วราภรณ์  เคนสวุรรณ2 500.00 500.00

049538 นางสาว กรรณิกา  เผอืกยิ+ม3 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,700.00 11,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340504 อบต.เจียด จ.อบุลราชธานี:

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

008844 ว่าที�ร.ต. อธภิทัร  บุญญาจนัทร์1 3,500.00 3,500.00

034037 นางสาว ชนิดา  บุตรอ่อน2 5,650.00 5,650.00

041069 *นาย พงษ์ศกัดิ F  พรมเกตุ3 3,600.00 3,600.00

057884 จ.อ. อภวิฒัน์  พวงคต4 2,000.00 2,000.00

071648 นางสาว ขวญัเรอืน  อมรสนิ5 1,000.00 1,000.00

072187 นางสาว รชันี  จนัทรบ์วั6 7,100.00 7,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,850.00 22,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340505 ทต.หนองผอื จ.อบุลราชธานี:

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

005521 นาย สญัญา  ทุมชาติ1 13,700.00 13,700.00

005522 นางสาว สรุยี ์ หอ้งแซง2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,200.00 14,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340506 อบต.นาแวง จ.อบุลราชธานี:

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

017842 นาง ณฏัฐช์พร  มุทุวงศ์1 58,137.66 10,594.05

019562 นางสาว นนัทดิา  ลอืนาม2 1,900.00 1,900.00

022007 นาย สงกรานต ์ หวงัชื�น3 750.00 750.00

043729 นาง ลกัขณา  อุ่นคาํ4 500.00 500.00

048272 นาย ปีรย์ศษิฐ  บุปผาดี5 2,900.00 2,900.00

048273 นาง ศริวิรรณ  แสงทอง6 1,100.00 1,100.00

054050 นางสาว สมฤด ี พลูสขุ7 2,700.00 2,700.00

061835 นางสาว สารศิา  แกว้มศีรี8 1,100.00 1,100.00

067465 นาง จารณุีย ์ บุญยศ9 1,100.00 1,100.00

067466 นาย มนตร ี แสงชยั10 800.00 800.00

067467 นางสาว อรยา  พนัธโ์สภา11 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 72,087.66 24,544.05

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340507 อบต.แก้งเหนือ จ.อบุลราชธานี:

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

701107 นาย ชลวทิย ์ กุลราช1 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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340508 อบต.หนองนกทา จ.อบุลราชธานี:

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

029709 *นาย พชระ  โขสงูเนิน1 3,000.00 3,000.00

070943 นาง สภุกัด ี ดาวใส2 6,150.00 6,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,150.00 9,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340509 อบต.หนองสิม จ.อบุลราชธานี:

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

005523 นาย พษิณุ  ดวงกองเงนิ1 1,100.00 1,100.00

011901 นาย ประสทิธิ F  อิ�นคาํ2 3,500.00 3,500.00

019554 *นางสาว ธญันุช  แสนทวสีขุ3 60,626.08 18,606.49

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 65,226.08 23,206.49

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340510 ทต.หวันา จ.อบุลราชธานี:

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

035684 นางสาว กติยิา  เคนสนิ1 9,400.00 4,792.59

041362 *นางสาว พชัรพีร  ประทุมแยม้2 3,300.00 3,300.00

046897 นาย เสกสรรค ์ คุม้ครอง3 10,500.00 9,200.00

701176 นางสาว รชันี  กุลสงิห์4 13,600.00 6,920.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 36,800.00 24,212.59

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340701 ทม.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี:

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

029011 นางสาว อาํพร  พนัธง์าม1 1,500.00 1,500.00

030687 *นาย ประวตั ิ จติรสงา่2 6,242.96 2,715.22

046904 *นาย วฒันา  ขอรม่3 2,000.00 2,000.00

051795 นาง กาญจน์ตมิณฑน์  สารสมคัร์4 14,550.00 14,550.00

066874 นาย วชัราวุธ  ผดุงเวยีง5 8,950.00 8,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,242.96 29,715.22

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340702 ทต.นาเยีย จ.อบุลราชธานี:

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

006035 นาง รตันพร  จรีดษิฐ์1 10,050.00 10,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,050.00 10,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340704 ทต.บวังาม จ.อบุลราชธานี:

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

057284 นาย วบิลูย ์ สวสัดิ F1 2,950.00 2,950.00

700893 นาย ทนิกร  ภกัดี2 10,050.00 10,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,000.00 13,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340705 อบต.เมืองเดช จ.อบุลราชธานี:

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

005530 นาย ปญัญาปกร  วริกัขะโม1 28,982.59 28,982.59

005533 นาง เยาวรตัน์  รปูคม2 24,555.68 24,555.68

005534 นางสาว ชนิกา  อคัคปสัสา3 2,900.00 2,900.00

020566 นาง สทุธชิา  สทุธงั4 1,500.00 1,500.00

023892 นางสาว ศรินิพช์ยาญ์  วริกัขะโม5 5,450.00 5,450.00

025426 นางสาว กมลวรรณ  การนิทร์6 84,291.62 21,984.15

034024 นาย รุง่ศกัดา  ศรมณี7 1,300.00 1,300.00

049767 *นาง จุฑามาศ  แซ่โคว้8 2,700.00 2,700.00

066873 นางสาว บุพชาต ิ วจิติรเชื+อ9 1,100.00 1,100.00

069155 นาย ธนยศ  วจนะวชิากร10 8,700.00 8,700.00

071808 นาย ปฏภิาณ  แสวงสนิ11 1,100.00 1,100.00

071914 นาง อรวรรณ  นามโสม12 7,100.00 7,100.00

072287 นางสาว ขจรจติร  ทองเกลยีว13 6,500.00 6,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 176,179.89 113,872.42

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340706 อบต.นาส่วง จ.อบุลราชธานี:

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

020277 นาย ชนะวชิญ์  อนนักาญจน์กุล1 9,300.00 9,300.00

046146 นาง กณัหา  นิตยารส2 1,100.00 1,100.00

062928 นางสาว กาญจนาภา  วงมาเกษ3 13,150.00 13,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,550.00 23,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340707 อบต.นาเจริญ จ.อบุลราชธานี:

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

041550 จ.ส.อ. อุดม  วรรณพราหมณ์1 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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340708 อบต.ทุ่งเทิง จ.อบุลราชธานี:

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

005535 *นางสาว บุณยนุช  สมิมาทอง1 3,500.00 3,500.00

011887 นาย ศกัดา  หนัพรหมมา2 11,350.00 11,350.00

011888 นาย อานนท ์ อุดมดี3 500.00 500.00

011889 นาง นพวรรณ  เสอืทอง4 5,400.00 5,400.00

011898 นางสาว ราํไพ  พลูสขุ5 10,250.00 10,250.00

031856 *นางสาว วรญัญา  ทองเกลี+ยง6 146,475.67 6,531.11

046151 นางสาว จติตนินัท ์ ไชยรตัน์7 1,100.00 1,100.00

701946 นาง สรุยีา  ชงิชนะ8 9,500.00 9,500.00

701985 พ.จ.อ. ณรงเวทย ์ แกว้สรุยิา9 6,450.00 6,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 194,525.67 54,581.11

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340709 อบต.สมสะอาด จ.อบุลราชธานี:

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

005467 นาย พนม  สาธุจรญั1 750.00 750.00

005470 นางสาว อมัรา  เรอืงเดช2 6,350.00 6,350.00

020339 นางสาว อนง  บุญถม3 1,500.00 1,500.00

021916 นางสาว ปุณยนุช  ศรสีว่าง4 5,050.00 5,050.00

030771 นางสาว พรณิชา  รุง่เรอืง5 4,650.00 4,650.00

034018 นางสาว รุง่ทพิย ์ แสนทวสีขุ6 500.00 500.00

035750 นาย เนตพิงษ์  วงษ์สงิห์7 750.00 750.00

046147 นาง อรอุมา  สะอาดรตัน์8 800.00 800.00

046148 นาง ดวงจนัทร ์ พลิารตัน์9 1,100.00 1,100.00

074068 นางสาว วภิารตัน์  รตันวนั10 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,150.00 22,150.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340709 อบต.สมสะอาด จ.อบุลราชธานี:

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

025627 นางสาว พสิมยั  สาระชาติ1 1,700.00 1,700.00

รวมชาํระเอง    ราย 1,700.00 1,700.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340711 อบต.ตบห ูจ.อบุลราชธานี:

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

023829 นาย ปรญิญา  สขุรมย์1 11,350.00 11,350.00

039973 นางสาว นวลประภาวรรณ  วรณุธรรม2 8,600.00 8,600.00

074066 นางสาว สคุนธ ์ กาสทิธิ F3 2,200.00 2,200.00

075608 นาง บรรเพญ็  นาคบุญ4 1,100.00 1,100.00

075630 นาง นงลกัษ์  ถุระพนิ5 1,100.00 1,100.00

075631 นาง อรอนงค ์ ปดัศรี6 1,100.00 1,100.00

701706 นางสาว บุปผา  นนัทะบุตร7 1,250.00 1,250.00

800106 นางสาว วริลัยพุา  วนัรโิก8 2,650.00 2,650.00

802190 นางสาว พทัธธ์รีา  ศริจินัทร์9 500.00 500.00

802191 นางสาว ลกัษณาภรณ์  วภิาคาร10 500.00 500.00

802192 นางสาว นิภารตัน์  คาํวชิา11 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 30,850.00 30,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340712 อบต.กลาง จ.อบุลราชธานี:

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

006050 นางสาว ธดิารตัน์  วรพมิพร์ตัน์1 31,150.00 31,150.00

006052 นาง วาสนา  พลจตุัรสั2 17,700.00 17,700.00

006062 นางสาว พชิาพทัธ ์ ดวงอนิทร์3 22,600.00 22,600.00

014581 นาง นวพร  อนิทะวงศ์4 1,100.00 1,100.00

042017 นาย กติตศิกัดิ F  คาํแน่น5 6,100.00 3,117.24

043735 นาย วรีภทัร  ผา่นเสนา6 2,500.00 2,500.00

062852 นาง กรรณิกา  ผลดี7 1,100.00 1,100.00

064263 นาง สทุธกมล  โภชน์พนัธุ์8 800.00 800.00

065707 จ.อ. พฒุชิยั  เบญยะมาตร9 800.00 800.00

801042 นางสาว สมุาร ี นามจาํปา10 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 84,350.00 81,367.24

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340713 อบต.แก้ง จ.อบุลราชธานี:

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

010369 นางสาว กิ�งแกว้  อนิทรกําแหง1 750.00 750.00

010371 นาย ยทุธพงษ์  ปราบชมภู2 500.00 500.00

023795 นาง นพมาศ  ชาลวนักุมภรี์3 5,850.00 5,850.00

025410 นางสาว ธนพรรณ  อุดมดี4 750.00 750.00

031854 นางสาว สพุรรณี  สทุธกิรณ์5 500.00 500.00

042009 นาย เชาวลติ  ศาลาน้อย6 2,000.00 2,000.00

044433 นาง กรรณิกา  ปวะภโูต7 750.00 750.00

072123 นาง ปภาวรนิทร ์ ประทุมอาจ8 900.00 900.00

701910 นาง เฟื�องฟ้า  ถวลิบุญ9 3,550.00 3,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,550.00 15,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340714 อบต.ท่าโพธิE ศรี จ.อบุลราชธานี:

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

005565 นาย สมพร  ประทาน1 5,550.00 5,550.00

005571 นาย รศัม ี ยามมา2 750.00 750.00

007992 นางสาว เรอืงอุไร  นามเจรญิ3 500.00 500.00

023802 นาย ไกรษร  สธุรรมมา4 750.00 750.00

034013 นางสาว พกุิล  จาํปาสา5 800.00 800.00

047664 นางสาว พยอม  บวัพา6 500.00 500.00

075505 นาง นนัทศิา  วปิุละ7 700.00 700.00

075508 นางสาว ชฎาณิศ  หาลวย8 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 10,450.00 10,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340715 อบต.บวังาม จ.อบุลราชธานี:

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

023845 นางสาว ศริวิรรณ  อุปถมัภ์1 500.00 500.00

025389 นางสาว ณภชัพร  หลงพมิาย2 9,750.00 9,750.00

031852 นาย ไววทิย ์ ใจจง3 500.00 500.00

042016 นาง พจนารถ  วงคษ์าบุตร4 1,000.00 1,000.00

054522 ส.อ. อคัรชยั  พวงจนิดา5 3,200.00 3,200.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340716 อบต.คาํครั �ง จ.อบุลราชธานี:

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

034014 นาย กฤตนยั  ไปแดน1 13,650.00 13,650.00

700885 นางสาว ภฌิชญามณ  สจัจธ์รรม2 16,550.00 16,550.00

700886 นาย วริะชาต ิ บุญประชม3 2,900.00 2,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,100.00 33,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340717 อบต.นากระแซง จ.อบุลราชธานี:

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

003904 นาย เดชา  จนัทุมา1 1,000.00 1,000.00

033647 นาย วรวชิญ์  วงศค์าํ2 1,500.00 1,500.00

061376 นางสาว นิตยา  ทุมบาล3 500.00 500.00

062932 นางสาว วรรณภา  ช่วงไชย4 800.00 800.00

073652 นางสาว สภุทัราภรณ์  จติรโภคา5 900.00 900.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340718 ทต.โพนงาม จ.อบุลราชธานี:

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

011968 นาย วรีะศกัดิ F  อรรคธรรม1 8,700.00 8,700.00

070757 นาง อรศร ี พนัธโ์สรี2 5,550.00 5,550.00

070767 นาย ทองสขุ  เนตรวงศ์3 13,400.00 13,400.00

070810 นาง สธุาสนีิ  ทาตะนาม4 4,950.00 4,950.00

070936 นาง พรมิพรรณ  จนัทุมา5 26,900.00 26,900.00

071195 นาง รุง่นภา  ศรกุีลวงค์6 7,500.00 7,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 67,000.00 67,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340719 อบต.ป่าโมง จ.อบุลราชธานี:

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

006059 นาย ประสาท  อุดมญาติ1 500.00 500.00

006061 นาย สมัฤทธิ F  ชนะภยั2 750.00 750.00

006073 นาย กําพล  บุญไพโรจน์3 9,950.00 9,950.00

012961 นาย ลอราช  สารพฒัน์4 9,400.00 9,400.00

026984 นาย อทัชยั  นิตยารส5 2,300.00 2,300.00

034019 นางสาว อภญิญานุช  บวักิ�ง6 1,500.00 1,500.00

038156 นาง วภิาภรณ์  สพีล7 500.00 500.00

038157 นาง แสงดา  นาสวน8 500.00 500.00

042013 นางสาว เพยีรพศิ  พรมศรี9 8,000.00 8,000.00

064000 นาย ปฏวิตั ิ รุง่เรอืง10 800.00 800.00

066204 นาง สพุกัตร ์ เงนิอนนัต์11 600.00 600.00

070801 นาย นนทวฒัน์  คาํผม12 8,260.67 8,260.67

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,060.67 43,060.67

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340720 อบต.โนนสมบรูณ์ จ.อบุลราชธานี:

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

029776 นางสาว ทศัมาพร  โคตรตสัสา1 9,400.00 9,400.00

048283 *นาย พรชยั  พทุธาสมศรี2 3,450.00 3,450.00

050711 นาย สรุบด ี นามโสม3 17,450.00 17,450.00

056978 นาง วราภรณ์  สารพฒัน์4 18,450.00 18,450.00

068721 นางสาว จริาภรณ์  บุดดศีรี5 8,800.00 8,800.00

070929 นาย ครรชติ  บรูะพนัธ์6 7,100.00 7,100.00

071243 นางสาว กฤตยิาภรณ์  คชยาพนัธ์7 6,500.00 6,500.00

072471 นาง ฐติาภา  ศริปิรุ8 7,000.00 7,000.00

075629 นาย วริตัน์  กาวดลิก9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 78,650.00 78,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340801 ทต.ภจูองนายอย จ.อบุลราชธานี:

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

007705 *นางสาว อภญิญา  พนัธด์ี1 5,100.00 5,100.00

022099 นาย สวุรรณ์ชยั  นิระพฒัน์2 1,000.00 1,000.00

025384 นาง อุไลวรรณ  เนาวภา3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,600.00 6,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340802 ทต.นาจะหลวย จ.อบุลราชธานี:

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

011484 *นาง นภสัณนัท ์ บุษบนิ1 3,900.00 3,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,900.00 3,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340803 อบต.โนนสมบรูณ์ จ.อบุลราชธานี:

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

027543 นาย เพยีร  ทานุจนัทร์1 1,000.00 1,000.00

044435 นางสาว สริพิกัตร ์ ศริจินัทร์2 20,219.59 11,895.13

047186 *นาย สมปอง  ทองเบา้3 285,904.73 266,693.79

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 307,124.32 279,588.92

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340804 อบต.พรสวรรค ์จ.อบุลราชธานี:

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

006002 *นาย สรุยินั  ทนัตานนท์1 4,500.00 4,300.00

019591 นาง สวุรกัษ์  ชนิวงค์2 500.00 500.00

045566 นางสาว ประไพศร ี คาํศรี3 500.00 500.00

051645 นาย เลศิหลา้  จรรยากรณ์4 55,223.25 4,707.30

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 60,723.25 10,007.30

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340805 อบต.บา้นตมู จ.อบุลราชธานี:

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

008780 นาย สธุพีงศ ์ วอทอง1 8,300.00 8,300.00

019588 นาง ธนัยาภรณ์  นนัตจ์นัทกึ2 750.00 750.00

019592 นาย ประวทิย ์ สบืศรี3 6,350.00 6,350.00

032018 นางสาว หงษ์ทอง  ธกิะกุล4 750.00 750.00

046061 นางสาว บุญเลศิ  ไชยศาสตร์5 500.00 500.00

070152 นางสาว รตัตกิาล  พาชื�น6 900.00 900.00

070153 นาย สรุกติติ F  อุทงัสงัข์7 700.00 700.00

071542 นางสาว กุลนิษฐ ์ วลัภา8 2,200.00 2,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 20,450.00 20,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340806 อบต.โสกแสง จ.อบุลราชธานี:

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

073667 นางสาว สทิธภิา  นารบีุตร1 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 900.00 900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340807 อบต.โนนสวรรค ์จ.อบุลราชธานี:

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

066247 นาง นภาวรรณ  โพธารนิทร์1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340901 ทต.นํ$ายืน จ.อบุลราชธานี:

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

008812 นาย สาํเรงิ  แกว้คาํสอน1 750.00 750.00

042029 นางสาว ชษิณุชา  เกตศกัดิ F2 4,950.00 4,950.00

045447 *นาง ดวงแข  วงศค์าํ3 11,184.12 3,726.70

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,884.12 9,426.70

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340902 ทต.โซง จ.อบุลราชธานี:

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

006005 นาย ไชยภร  เกตุแกว้1 500.00 500.00

008809 ส.ต.ท. จนัทรท์ยั  บวัจมู2 9,600.00 9,600.00

020943 นางสาว พรพมิล  เวยีงคาํ3 7,900.00 7,900.00

021434 นาง สนุทร ี คาํกระจาย4 1,453.96 1,453.96

024537 นางสาว ชลธชิา  เปไสล5 3,400.00 3,400.00

062078 นางสาว อุไรแพง  พงศม์าลี6 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,853.96 24,853.96

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340903 อบต.ยาง จ.อบุลราชธานี:

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

032499 *นางสาว สมใจ  แจ่มใส1 225,747.12 7,161.92

038796 นาง สายยล  แสงงาม2 4,700.00 4,700.00

055222 *จ.ส.อ. วชิยั  อุทยัศรี3 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 235,197.12 16,611.92

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340904 อบต.โดมประดิษฐ์ จ.อบุลราชธานี:

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

005561 นาย ญาณกติต ์ กนัยาพงษ์1 11,950.00 11,950.00

006007 นางสาว นงรกัษ์  บรรทะโก2 7,750.00 7,750.00

043730 นาย สมพร  อนิธเิดช3 500.00 500.00

070157 นางสาว ชญานุช  สว่างภพ4 5,750.00 5,750.00

070650 นาง ลาํดวน  นาตาแสง5 9,650.00 9,650.00

070658 นาย สราวุธ  นาตาแสง6 10,950.00 10,950.00

073661 นางสาว พรทพิย ์ ทนทาน7 900.00 900.00

075732 นางสาว จนัทรด์ ี มาสาโน8 1,100.00 1,100.00

075733 นาง ลกักี+  พวงบุตร9 1,300.00 1,300.00

075734 นางสาว สวุรรณา  ลลีา10 1,100.00 1,100.00

075735 นางสาว แพงด ี ทะรนิทร์11 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 52,050.00 52,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340906 ทต.สีวิเชียร จ.อบุลราชธานี:

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

041111 นางสาว อรวรรณ  ถมหริญั1 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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340907 อบต.ยางใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

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

030788 นาง จุธาลกัษณ์  สะดวีงษ์1 14,450.00 14,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,450.00 14,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((340908 อบต.เก่าขาม จ.อบุลราชธานี:

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

020893 นางสาว มุจลนิท ์ วงศล์ะกุล1 750.00 750.00

049379 นางสาว นุชร ี วจิติรพนัธ์2 500.00 500.00

062215 นาย ธรีพนัธุ ์ ทองสขุ3 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,850.00 1,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341001 ทต.บณุฑริก จ.อบุลราชธานี:

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

008767 นาย สขุ ี ขนัคาํ1 9,750.00 9,750.00

030777 นาย สเุมธ  ตงัควณิชย์2 5,850.00 5,850.00

701709 นาย อาํนาจ  ศาสตราชยั3 1,800.00 1,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,400.00 17,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341002 อบต.โพนงาม จ.อบุลราชธานี:

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

057019 นางสาว ละคร  วงคษ์าลี1 1,500.00 1,500.00

065538 นางสาว กติตยิาพร  ศรแีสง2 800.00 800.00

065822 นาง กรรณิการ ์ นํ+าใจ3 1,100.00 1,100.00

067844 นาย ศุภชยั  ศรแีสง4 800.00 800.00

068112 ส.อ. พงษ์เทพ  นํ+าใจ5 800.00 800.00

075610 นางสาว ดวงมณี  ยามยิ�ง6 1,100.00 1,100.00

075611 นางสาว ศยามล  อุ่นคาํ7 1,100.00 1,100.00

801047 นางสาว นํ+าออ้ย  แกว้คาํหงษ์8 1,100.00 1,100.00

801048 นางสาว ศรินิญามาศ  แดนเดช9 1,100.00 1,100.00

801367 นางสาว วาสนา  วโิท10 1,000.00 1,000.00

802286 นางสาว กลัยาณี  เพยีะวงค์11 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,900.00 11,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341003 อบต.ห้วยข่า จ.อบุลราชธานี:

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

021660 นางสาว สมุาล ี จนิามณี1 1,300.00 1,300.00

042004 นาย รุง่ยศ  แสวงบุญ2 7,000.00 7,000.00

042008 นาง กรรณิภา  อนนัตธ์นเสถยีร3 13,300.00 13,300.00

073722 นางสาว อุไรวรรณ  วลิา4 6,900.00 6,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 28,500.00 28,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341005 ทต.นาโพธิE  จ.อบุลราชธานี:

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

011885 ส.อ. อนิรทุธิ F  ภาวะนา1 8,050.00 8,050.00

045551 นาย วชิาญ  คาํสขุ2 3,300.00 3,300.00

058577 นาย นคร  กลยนี3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,850.00 11,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341006 อบต.หนองสะโน จ.อบุลราชธานี:

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

031886 นาย ขจรชยั  พรรณาภพ1 135,101.75 29,244.06

036159 *นาย ธรีะศกัดิ F  ภกูนั2 159,648.56 6,769.54

042015 *นาย บุรรีกัษ์  นามบุรี3 2,112.00 2,112.00

044069 นาย วชัรนิทร ์ สมยั4 500.00 500.00

071264 นางสาว อุไรวรรณ์  เวรวรณ์5 7,300.00 7,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 304,662.31 45,925.60

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341007 อบต.โนนค้อ จ.อบุลราชธานี:

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

043722 นางสาว นาตยา  พรมโลก1 8,050.00 8,050.00

044447 นาง บงัอร  สทีากุล2 5,250.00 5,250.00

045432 *นาย ปรชีา  ทองรอง3 4,750.00 4,750.00

075009 นาย พรีศกัดิ F  กองแกว้4 1,300.00 1,300.00

075627 นางสาว ทยตุา  อุตพนัธ์5 500.00 500.00

075783 นางสาว อสิรยิาภรณ์  แดงเกลี+ยง6 500.00 500.00

701054 นาย ประเสรฐิ  สายงาม7 17,650.00 17,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 38,000.00 38,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341008 อบต.บวังาม จ.อบุลราชธานี:

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

023781 นางสาว สงกรานต ์ บุญประสาร1 1,500.00 1,500.00

046581 นางสาว ชลธชิา  พวงคาํ2 6,800.00 6,800.00

068722 นาง พรระพ ี วทิยารกัษ์3 500.00 500.00

075257 นาง ทววีรรณ  แกว้สรุยิา4 700.00 700.00

701938 นาย อนุวฒัน์  จนัทรพรม5 2,350.00 2,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,850.00 11,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341009 อบต.บา้นแมด จ.อบุลราชธานี:

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

011909 นาง นาตยา  วงษ์บุตร1 21,499.89 21,499.89

012964 นาย ประวทิย ์ จนัทะเกษ2 8,700.00 8,700.00

012965 นาง กวนิารตัน์  ตั +งยิ�งยง3 8,500.00 8,500.00

023827 นาย คมัภรี ์ แกว้วงษา4 6,300.00 6,300.00

034022 นาย ชยัภทัร  บุญลอ้ม5 4,450.00 4,450.00

042010 นางสาว มทัณา  แพงทรพัย์6 500.00 500.00

058491 นางสาว จรีวรรณ  จนัทวี7 2,500.00 2,500.00

067217 นางสาว พฒัน์นร ี สรอ้ยจติร8 2,100.00 2,100.00

070100 นาย ชาตชิาย  สหีลา้9 2,100.00 2,100.00

073135 นาง หทยัทพิย ์ จอมหงษ์10 2,500.00 2,500.00

801262 นาง วรารตัน์  ทาํละเอยีด11 600.00 600.00

802052 นางสาว มจัฉา  ถาวรพฒัน์12 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 60,249.89 60,249.89

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

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

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341010 อบต.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองสะโน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054042 นางสาว นาร ี นิยมสขุ1 12,447.36 1,594.72

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,447.36 1,594.72

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341012 ทต.คอแลน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

063481 นาย จกักร ี ศรนีวล1 600.00 600.00

072262 นางสาว บุญญาพร  จนัทฤทธิ F2 3,500.00 3,500.00

700370 นาง สภุาพ  เจรญิศริิ3 2,550.00 2,550.00

701440 นาย ฉตัรไชย  หงษ์ไชยคาํ4 7,400.00 7,400.00

701986 นาง วรรณรดา  เบญ็มาศ5 7,000.00 7,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,050.00 21,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341101 ทต.ตระการพืชผล จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

032024 นางสาว ประภาพร  กามะพร1 29,653.30 29,653.30

042482 นาง นภาพร  แกว้ธรรมมา2 14,700.00 14,700.00

051850 นางสาว นิภาพร  พลสวสัดิ F3 6,350.00 6,350.00

071287 นาย มต ิ วเิศษชลธาร4 6,700.00 6,700.00

073136 นาย สญัญา  ถิ�นขาม5 1,700.00 1,700.00

075613 นางสาว มยรุา  ศรสีมุทร6 1,500.00 1,500.00

075614 นาง กมลทพิย ์ นครพนัธ์7 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 61,503.30 61,503.30

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341103 อบต.กระเดียน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023657 นางสาว เพญ็ศร ี ชนะพาห์1 6,950.00 6,950.00

034882 นาง สมจติร  คณูคาํ2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,050.00 8,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341104 อบต.เกษม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005991 นาง สจุริาพร  วะนา1 1,000.00 1,000.00

008797 นาง ผอ่งศร ี สุม่มาตย์2 500.00 500.00

011881 นาย ชษิณุพงศ ์ นุ่มดี3 12,800.00 12,800.00

070158 นาย ขจรศกัดิ F  สเีทา4 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 15,800.00 15,800.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341105 อบต.กศุกร จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002815 นาย ศกัดา  เปลี�ยวจติร์1 8,550.00 8,550.00

019618 นาง วลิาสนีิ  ศลิา2 8,450.00 8,450.00

030787 นาง วชิญาดา  นาคสดุ3 1,500.00 1,500.00

072454 นาย อภวิฒัน์  คชรกัษ์4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 19,200.00 19,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341106 อบต.ขามเปี$ ย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022094 *ว่าที�ร.ต. ชชัวาล  พทุธแกว้1 3,370.00 3,370.00

046599 นางสาว ณฐัพรรส  บุญยะ2 16,299.73 9,931.01

058579 นาง มยรุ ี หมิะคณุ3 1,500.00 1,500.00

070579 นางสาว วเรณยา  สขุวรรณ4 6,300.00 6,300.00

070627 นางสาว พชริา  สงิหเ์ชื+อ5 1,300.00 1,300.00

072289 นางสาว กญัญานุช  บุญยะ6 3,100.00 3,100.00

701173 นาง ระพพีร  แกว้ขาว7 8,100.00 8,100.00

702005 นางสาว ปิยฉตัร  ศรอีกัษร8 5,300.00 5,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 45,269.73 38,901.01

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341107 อบต.คอนสาย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025370 นางสาว เตรยีมจติร  อมรสนิทร์1 3,550.00 3,550.00

046908 นางสาว วนีพร  ทาบุดดา2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,650.00 4,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341108 อบต.โคกจาน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005435 *นาย ศกัดา  พทุธาสมศรี1 3,000.00 3,000.00

008760 นาง สรุสัวด ี บรูณะพล2 7,950.00 7,950.00

023796 นาง อุไรวรรณ  สวุรรณพมิพ์3 10,450.00 10,450.00

030782 นาย สพุรรณ  ช่างถม4 21,200.00 12,193.17

030839 นาง นวลชนก  บุปผาสงัข์5 13,200.00 13,200.00

046156 นาง วราภรณ์  ศรมีารกัษ์6 2,000.00 2,000.00

047665 นาง วภิารตัน์  เจรญิรอย7 7,250.00 7,250.00

067509 นางสาว นิภาพร  ประกอบ8 1,100.00 1,100.00

067510 นางสาว วราภรณ์  เสาตรง9 8,600.00 8,600.00

070898 นาง กานตธ์ดิา  ปอแกว้10 9,500.00 9,500.00

070914 นางสาว กุสมุา  ทอุีทศิ11 9,300.00 9,300.00

072202 นาย สมัพนัธ ์ แหวนหล่อ12 6,300.00 6,300.00

075333 นาย นิวตั ิ กุลบุตร13 1,500.00 1,500.00

075506 นาย วฐัพงษ์  นามยดุา14 2,100.00 2,100.00

075507 จ.อ. ศรายทุธ  ศุภกจิ15 1,500.00 1,500.00

700193 นาย รชัชชั  ศลิาบุตร16 13,400.00 13,400.00

800396 นางสาว อรวรรณ  วามะเกต17 500.00 500.00

800397 นางสาว รชันียา  บวัโรย18 2,250.00 2,250.00

801286 นางสาว วลยัพร  บุษดี19 500.00 500.00



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:�:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((341108 อบต.โคกจาน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801287 นางสาว ผอ่งศร ี ทองผยุ20 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 123,700.00 114,693.17

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341109 อบต.นาพิน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

040641 นางสาว อพนัธศ์ร  ศวิไิล1 1,100.00 1,100.00

046309 นาย วรพงศ ์ บุญสรา้ง2 500.00 500.00

063251 จ่าสบิเอก พทิกัษ์  จาํปานาค3 1,500.00 1,500.00

700241 นาง ศริกิร  โจนส์4 2,850.00 2,850.00

700242 นาย นฤมติร  มงัครดุร5 11,900.00 11,900.00

700243 นางสาว พมิพธ์ณิชา  สอระพมิพ์6 5,800.00 5,800.00

700244 นาง จุฬาลกัษณ์  วลิามาศ7 5,950.00 5,950.00

700245 นาย สรุยิา  คาํเปลว8 5,150.00 5,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 34,750.00 34,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341110 อบต.นาสะไม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023793 นาง พกุิล  เขม็พนัธ์1 1,100.00 1,100.00

040634 นาง มนฑกานต ์ วงัวงศ์2 5,500.00 5,500.00

040642 นาย ชยัวฒัน์  สวสัดิ Fศรี3 0.00 0.00

040643 นาง ยพุนิ  กอ้นแกว้4 7,400.00 7,400.00

047208 นาย ยทุธหตัถ ์ มธีรรม5 6,750.00 6,750.00

056059 นางสาว ไปรยา  กรวยสวสัดิ F6 500.00 500.00

059442 นาง รชันีกร  ทาบุดดา7 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,250.00 22,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341111 อบต.โนนกงุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011884 นาง สรุยีพ์ร  พยคัฆ์1 16,550.00 16,550.00

019619 นาย พงษ์สนัติ F  เสตพนัธ์2 4,700.00 4,700.00

023837 นาย แสนคม  วณัเดช3 750.00 750.00

071075 นาย ธนพงศ ์ ผวิขาํ4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 22,700.00 22,700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341112 อบต.ตระการ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019556 นางสาว สมัฤทธิ F  จนัทโพธิ F1 2,700.00 2,700.00

021979 นาง ชยิากร  ลมิปิทปีราการ2 1,000.00 1,000.00

023655 นาย เตชสทิธิ F  เพง็สา3 1,500.00 1,500.00

042759 *นาง สรุางค ์ ฉวรีกัษ์4 104,340.93 22,735.94

048287 นาย สทุธพิงษ์  วงษ์สาลี5 5,250.00 5,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 114,790.93 33,185.94

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341113 อบต.ตากแดด จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002816 นาง ชยันาท  คาํลา้น1 12,200.00 12,200.00

005930 นาย สทุนิ  สายแวว2 1,100.00 1,100.00

021956 นาย นิตพิงษ์  ศรมีาชยั3 15,150.00 15,150.00

024400 นาง สมพศิ  ช่วยสขุ4 2,000.00 2,000.00

039404 นาย นิสนั  ขนทรพัย์5 2,100.00 2,100.00

043135 นาย ณฐัวรรธน์  คาํกําพดุ6 4,700.00 4,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,250.00 37,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341114 อบต.ไหล่ทุ่ง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021962 นาย สมัฤทธิ F  โคระรตัน์1 10,250.00 10,250.00

021976 นาง พชิญ์สณิี  ศริวิชริาภรณ์2 9,775.86 7,261.72

048292 นาย ธวชัชยั  ช่วยสขุ3 1,500.00 1,500.00

075649 นาย คมสนั  ลาเลศิ4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 22,025.86 19,511.72

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341115 อบต.เป้า จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015158 *นาง วนิดา  เดชผล1 5,950.00 5,950.00

035704 นางสาว เบญจา  จติรสบาย2 750.00 750.00

046172 นาย พทิกัษ์  จาํปาหอม3 500.00 500.00

070296 นางสาว อภญิญา  ประดษิฐ์4 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 7,900.00 7,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341116 อบต.เซเป็ด จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022090 นาง อุไรวรรณ  ศุภลกัษณ์1 8,050.00 8,050.00

044071 นาย เฉลมิ  ซื�อตรง2 1,000.00 1,000.00

047421 นางสาว ศรินิทพิย ์ อุดบุญ3 1,000.00 1,000.00

701181 นางสาว ปภาสติา  พนิทพ์าณิภคั4 4,700.00 4,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 14,750.00 14,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341117 อบต.สะพือ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008799 นาย ธนกฤต  ศุภลกัษณ์1 750.00 750.00

039406 นางสาว ลกัษณาวรรณ  บุญลอื2 750.00 750.00

042840 นางสาว ประพศิ  ธนะวงศ์3 500.00 500.00

043736 นาย สพุจน์  ดเีจรญิ4 500.00 500.00

043737 นาง ธดิารตัน์  วฒันราษฎร์5 7,050.00 7,050.00

043738 นางสาว วภิาพร  แกว้กลงึกลม6 500.00 500.00

057562 นางสาว ดวงพร  คณุทา7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,550.00 10,550.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341118 อบต.หนองเต่า จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005476 นางสาว ยฎุาวรรณ  เท่าทอง1 3,000.00 3,000.00

022055 นาย ธนศกัดิ F  นาคสดุ2 2,100.00 2,100.00

030785 *นาย สงัคม  พรมผล3 3,800.00 3,800.00

067711 นางสาว นนัทนา  เกษแกว้4 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 13,900.00 13,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341119 อบต.ถํ$าแข้ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017857 นางสาว ทศันภรณ์  ลลีาตระการกุล1 10,500.00 10,500.00

023836 นาง วชัรา  นพศรี2 500.00 500.00

701178 นางสาว ปียานุช  เหลากลม3 6,600.00 6,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,600.00 17,600.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341120 อบต.ท่าหลวง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041114 นาย คณิต  วงัวงศ์1 4,050.00 4,050.00

059496 นางสาว ปทัมา  พกุอนนัต์2 1,500.00 1,500.00

072380 นางสาว ธนพรรณ  พรหมบุตร3 1,100.00 1,100.00

074435 นางสาว นุชษร  ธรรมศรี4 700.00 700.00

700895 นางสาว ศศวิมิล  ประพงษ์5 7,850.00 7,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,200.00 15,200.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341121 อบต.ห้วยฝ้ายพฒันา จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008779 นางสาว ธนทัธรีดา  เลี�ยมทอง1 17,400.00 17,400.00

008819 ว่าที�ร.ท. ฉลาด  ศุภลกัษณ์2 750.00 750.00

008854 นาย เกลา้  ศลิา3 500.00 500.00

008855 นาย สกุาย  มุลทา4 500.00 500.00

019555 นางสาว นงนุช  ชนะพนัธ์5 22,350.00 22,350.00

030829 นางสาว ปรยีานนัท ์ แสวงดี6 12,439.86 12,439.86

032500 นางสาว พรพพิฒัน์  ไชยเวยีน7 1,000.00 1,000.00

042833 นางสาว ศรจีนัทร ์ สภุาวงษ์8 800.00 800.00

065571 นางสาว เปมกิา  เดโชพสษิฐ์9 2,000.00 2,000.00

070156 นางสาว สมุาพร  เชื+อสกล10 12,850.04 12,850.04

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 70,589.90 70,589.90

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341122 อบต.กดุยาลวน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005459 นาง อนงค ์ วะนา1 9,850.00 9,850.00

049436 นางสาว อภญิญา  บุญจรสั2 2,000.00 2,000.00

701141 นาง โชตกิา  แสนวงษ์3 11,400.00 11,400.00

701707 นาย วุฒพิร  วรบุตร4 3,750.00 3,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 27,000.00 27,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341123 อบต.บา้นแดง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008759 นาย ธวชัชยั  ชยัภมูิ1 8,050.00 8,050.00

021951 นางสาว วไิลวรรณ  คาํนาม2 3,000.00 3,000.00

024471 นาย บุญจนัทร ์ รุง่เรอืง3 4,050.00 4,050.00

039975 นาย จกัรกฤษ  คาํแกว้4 3,863.93 1,701.88

064007 นางสาว ธราภทั  ทองสงิห์5 3,000.00 3,000.00

070371 นาง กลัญานี  หนินาค6 7,500.00 7,500.00

070578 นาย รงัสรรค ์ สยามล7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,163.93 28,001.88

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341124 อบต.คาํเจริญ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008828 นาย วรีจุน์  แสวงดี1 3,000.00 3,000.00

023660 นาย ทรงพล  โคตรพนัธ์2 6,550.00 6,550.00

023662 นาง วไิลวรรณ  ขนัที3 800.00 800.00

023664 นางสาว ประภสัสร  ทองเถาว์4 750.00 750.00

023665 นางสาว ตอ้งพร  ครอบแกว้5 2,000.00 2,000.00

035705 นาง ฐติาพร  ศรรีกัษา6 1,100.00 1,100.00

048296 นาง พทิยารตัน์  แท่นคาํ7 1,000.00 1,000.00

050404 นาง ทศันีย ์ กอ้นศลิา8 1,500.00 1,500.00

057143 นาง นลนิรตัน์  พฒันะดาํรงคช์ยั9 8,100.00 8,100.00

071841 นาง ลาํดวน  เตม็โคตร10 6,350.00 6,350.00

700982 นาย ภทัราวุธ  บวัศรี11 7,850.00 7,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,000.00 39,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341202 อบต.ข้าวปุ้ น จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011931 นาย อาภากร  การะปกัษ์1 7,450.00 7,450.00

022012 นาง ศริวิรรณ  หวงัชื�น2 1,000.00 1,000.00

038161 นาง วไิลรกั  กาญจนกาศ3 1,100.00 1,100.00

046131 *นาย ธงชยั  บุบผาหอม4 3,500.00 3,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 13,050.00 13,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341203 อบต.โนนสวาง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

030789 นาย ปรชีา  หาระสาร1 2,300.00 2,300.00

035477 นาย จวง  ลอืชา2 500.00 500.00

039398 *นาง หนูจร  ชนิโนรถ3 223,572.33 18,504.26

048820 นาย ธมะนิต  ชุมภาพนัธ์4 500.00 500.00

061059 นาย ดนยั  วรสทุธิ F5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 227,372.33 22,304.26

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341204 อบต.แก่งเคง็ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005520 นาง ทองรกัษ์  ดวงกองเงนิ1 1,500.00 1,500.00

048840 นาง เบญจมาภรณ์  แกว้พรหม2 500.00 500.00

051537 นาย ถวลัย ์ โลมรตัน์3 500.00 500.00

073712 นางสาว สนีุย ์ ศรวีรรณ์4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 3,000.00 3,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341205 อบต.กาบิน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005514 นางสาว ธนัยกานต ์ สะดวีงษ์1 21,900.00 21,900.00

005515 นาง ชลธชิา  พนัธุวฒัน์2 26,609.86 26,609.86

021682 นางสาว สจุนิตนา  ป้องไพสฐิศกัดิ F3 1,500.00 1,500.00

023794 นางสาว ธญัวลยั  นามศรี4 16,950.00 16,950.00

046585 *นาง ชสิาพชัร ์ อปักาญจน์5 4,000.00 4,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 70,959.86 70,959.86

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341206 อบต.หนองทนันํ$า จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005567 นาย ธานี  เสอืสา1 5,000.00 5,000.00

029029 นาง ศศภิา  คาํนนท์2 7,600.00 7,600.00

030702 *นางสาว สภุาพร  พนัแสน3 4,500.00 4,500.00

058887 นาง สมุณฑา  แกว้คาํศรี4 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 22,100.00 22,100.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341401 อบต.ม่วงสามสิบ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005490 นาย สงัคม  วงศเ์ที�ยง1 1,000.00 1,000.00

005491 นาย มนตร ี ชายทวปี2 500.00 500.00

008773 นาง อาภาสรุยี ์ วงษ์ชมพู3 1,500.00 1,500.00

015630 นางสาว พรสดุา  ไชยชาติ4 500.00 500.00

019572 นาง อรนิตย ์ โลหะอุดม5 9,350.00 9,350.00

029777 นางสาว วชิชุลดา  จนัทรสมบตัิ6 7,268.77 7,268.77

063133 นาย เจษฎา  พรมหล่อ7 600.00 600.00

063135 นางสาว กนกอร  เทพมุสกิ8 5,150.00 5,150.00

063997 นาย กอ้งเกยีรต ิ สารนิทร์9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,368.77 26,368.77

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341403 อบต.เหล่าบก จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

007633 นาย อภริตัน์  จนัโทริ1 5,650.00 5,650.00

024512 นางสาว สว่างจติ  ใจภกัดี2 6,400.00 6,400.00

031866 นางสาว กานนิศา  ประทุมชาติ3 6,600.00 6,600.00

034032 นาง ธรีะนุช  ทานนท์4 15,000.00 15,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 33,650.00 33,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341404 อบต.ดมุใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038163 นาง คทัลยีา  องัครุะษี1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00 1,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341405 อบต.หนองช้างใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024511 นาย สราวุธ  ดอกอนิทร์1 500.00 500.00

029044 นาย นพพร  สขุเลศิ2 1,500.00 1,500.00

029047 นางสาว วไิลรตัน์  วงศค์ณู3 1,300.00 1,300.00

031012 นาย มงคล  สงิหช์าติ4 500.00 500.00

044315 นางสาว เพชรนิทร ์ จอมคาํสงิห์5 3,800.00 3,800.00

046584 นาย วุฒพิงษ์  บวัแกว้6 500.00 500.00

061920 นางสาว ปฐมาวด ี ศรจีนัทร์7 9,550.00 9,550.00

066255 นางสาว อรพนิ  ดวงแกว้8 3,800.00 3,800.00

071586 นางสาว ทมิาพร  ประภาษร9 2,100.00 2,100.00

071587 นางสาว บวัชมพ ู แก่นจนัทร์10 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,150.00 26,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341406 อบต.หนองเมือง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038164 นาย สทิธพิงษ์  องัครุะษี1 2,000.00 2,000.00

043166 นาง พศิมยั  จารวุงศ์2 500.00 500.00

045250 นาง ศริริตัน์  บุญลอ้ม3 500.00 500.00

070134 นางสาว ปิยะวด ี รจุยิาปนนท์4 20,600.00 20,600.00

071747 นาง พรสวรรค ์ สารารตัน์5 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,300.00 24,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341407 อบต.เตย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019576 นางสาว จริาพร  รตันโกเศศ1 2,000.00 2,000.00

019578 นาง อจัฉราวด ี เกษทอง2 750.00 750.00

024465 นางสาว นิตยา  ประทาน3 500.00 500.00

062114 นางสาว สรนิธร  ถวลิหวงั4 600.00 600.00

062168 นาง เกศณิี  ชายทวปี5 2,950.00 2,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,800.00 6,800.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341408 อบต.ยางสกักระโพหลุ่ม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017861 นาง จรินนัท ์ แสนทวสีขุ1 13,900.00 13,900.00

025393 นางสาว ณฐัชพมิพ ์ พมิพท์อง2 10,550.00 10,550.00

038167 *จ.อ. ปรชีา  อุปชยั3 278,157.69 17,074.90

700535 นางสาว วรรณภา  ทองเพชร4 5,550.00 5,550.00

702006 นาง นิภา  รกัษา5 2,300.00 2,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 310,457.69 49,374.90

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341409 อบต.หนองไข่นก จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020336 นาง นยันา  ไกยพนัธ์1 500.00 500.00

041117 นางสาว ลกัคณา  โสรส2 1,000.00 1,000.00

050106 นาง ธนัยพร  บั +งทอง3 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,500.00 11,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341410 อบต.หนองเหล่า จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002813 นาย มรกต  รงคโ์ยธนิ1 1,100.00 1,100.00

006333 นาย โชคมนตร ี เรอืงแสน2 1,500.00 1,500.00

022050 *ว่าที�ร.ต. ศราวุธ  บุญสขุ3 1,500.00 1,500.00

022051 นาง สรุพีร  เหม็คณุ4 1,500.00 1,500.00

059232 นางสาว มาลรีตัน์  เอี�ยมในวงศ์5 800.00 800.00

062795 นางสาว จริาวรรณ  พวงบุตร6 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,000.00 7,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341411 อบต.หนองฮาง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020341 นาง ศุภานนั  บุเงนิ1 18,150.00 18,150.00

020987 นางสาว สโุรชนิทร ์ แยม้พุม่2 13,950.00 13,950.00

064739 นาง สพุตัรา  แท่นทอง3 1,100.00 1,100.00

070087 นาย ภาณุวฒัน์  จาํปาหอม4 13,850.00 13,850.00

072004 นางสาว ราตร ี สะเดาทอง5 6,700.00 6,700.00

075332 นาง รุง้รตัน์  ประธาน6 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 55,250.00 55,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341412 อบต.ยางโยภาพ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

016304 นาย สมจติ  จนัทรเ์พชร1 10,950.00 10,950.00

016309 นาย ตรสนยัน์  เยรบุตร2 1,500.00 1,500.00

022429 นาย ศุภชยั  ถริะโคตร3 5,000.00 5,000.00

022431 นาง นิภาภรณ์  สวุรรณเจรญิ4 3,000.00 3,000.00

030832 นางสาว ประภาศร ี วงคแ์กว้5 1,100.00 1,100.00

031864 นาย สทิธชิยั  แสงเขยีว6 5,000.00 5,000.00

047669 นางสาว มะลวิลัย ์ พลิาคง7 3,950.00 3,950.00

047670 นางสาว จารวุรรณ  เอมโอษฐ์8 1,100.00 1,100.00

052011 นางสาว สภุคัชญา  แก่นกุล9 5,000.00 5,000.00

065047 นางสาว สริวิรรณ  วฒันาราษฎร์10 2,350.00 2,350.00

067739 นาย โกศล  กิ�งแสง11 1,100.00 1,100.00

069412 นาย ยศพทัธ ์ สมสวย12 5,650.00 5,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 45,700.00 45,700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341413 อบต.ไผใ่หญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029048 นาง เพญ็พร  เปลี�ยนกลาง1 2,100.00 2,100.00

060770 นาง นนัทน์ภสั  ฉะออ้น2 2,100.00 2,100.00

068984 นางสาว ฐติกิาญจน์  ยนืสขุ3 700.00 700.00

075175 ว่าที�ร.ต. มงคล  ขนัเงนิ4 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 7,000.00 7,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341414 อบต.นาเลิง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023813 นางสาว ภทัราพร  สง่เสรมิ1 1,000.00 1,000.00

023824 นาย มานพ  แป้นโคตร2 750.00 750.00

043172 นาย สพุล  มุจรนิทร์3 750.00 750.00

056985 นาย อาํนาจ  แก่นก่อ4 13,800.00 13,800.00

075591 นางสาว จารวุรรณ  ลาวลัย์5 1,500.00 1,500.00

075644 นาย ศริชิยั  แกว้น้อย6 900.00 900.00

075645 นาง รตันาวด ี แสงเขยีว7 2,100.00 2,100.00

075646 นางสาว จริาวรรณ  สทิธผิล8 1,100.00 1,100.00

701119 นาง ณฐนนท  เรอืกจิ9 5,300.00 5,300.00

701515 นาง วจิติรา  แรกเรยีง10 7,100.00 7,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 34,300.00 34,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341415 อบต.โพนแพง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011880 นาย อุดร  นิสาภยั1 17,250.00 17,250.00

017827 นาง พฒัชรนิทร ์ แพงไธสงค์2 500.00 500.00

017837 นาย จาํลอง  ผอ่งใส3 18,600.00 18,600.00

021993 นาง บรูพาภริมย ์ ทองสรรค์4 23,800.00 23,800.00

046158 นาง สนุนัทา  อุ่นแดง5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 61,250.00 61,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341502 ทม.วารินชาํราบ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038171 นาย คมกรชิ  แกว้คณู1 1,000.00 1,000.00

047424 นางสาว พรวภิา  ศรยีาภยั2 16,200.00 16,200.00

700953 นาง ชญัญานุช  ไขแสง3 10,450.00 10,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 27,650.00 27,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341504 อบต.ธาต ุจ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005454 ว่าที�ร.ต. พรีนิจ  หวงัรวมกลาง1 8,750.00 8,750.00

008821 นางสาว ธญัญารตัน์  เคนศรี2 8,650.00 8,650.00

019598 นางสาว โฉมเฉลา  โพธิ Fอ่อน3 4,100.00 4,100.00

020899 นาง พมิล  แสงสกุวาว4 3,500.00 3,500.00

035762 นาย ไพฑรูย ์ สายพมิพ์5 7,800.00 7,800.00

042535 นาย สรุพล  สขุใส6 5,100.00 5,100.00

048300 นางสาว รุง้การณ์  ชาญฉลาด7 15,550.00 15,550.00

075803 นาง จริาภรณ์  ทองคาํ8 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 54,750.00 54,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341505 อบต.ท่าลาด จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012979 นางสาว กวนิธดิา  จาํปาจนัทร์1 7,050.00 7,050.00

012981 นาง กุหลาบทพิย ์ บวัหอม2 2,700.00 2,700.00

020939 นางสาว พชัรนิทร ์ ตะนะดี3 500.00 500.00

020969 *นาง ภตินินัท ์ กุลเกษ4 5,000.00 5,000.00

067511 นาย ธวชัชยั  น้อยจติต์5 1,000.00 1,000.00

700181 นาย สยาม  วงศน์ามเถาว์6 12,231.56 12,231.56

701796 นาง รชัยาธนนัธร ์ มนสัธรีะบุตร7 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 29,231.56 29,231.56

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341506 อบต.โนนโหนน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047673 นาง ศริวิรรณ  ทองคาํ1 500.00 500.00

049427 นาง ช่อมารยี ์ วงศค์าํ2 6,850.00 6,850.00

057561 นางสาว ชุตปิภา  จนัทกาญจน์3 500.00 500.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341507 อบต.คเูมือง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014233 นาย ครสิโตเฟอรย์ร  สาระวรรณ1 500.00 500.00

023853 นาง เยาวลกัษณ์  กุลวงษ์2 1,300.00 1,300.00

023854 นาย เด่นชยั  พรมสอน3 1,500.00 1,500.00

023858 นาย วนัชยั  พยคัฆ์4 500.00 500.00

043745 นางสาว ธญัญรตัน์  เลขะวณิชย์5 5,100.00 5,100.00

045242 นางสาว เพญ็ศร ี โลหติะ6 2,150.00 2,150.00

047674 นาง อุไร  ชาญจติร7 17,850.00 17,850.00

047675 ว่าที�ร.ต. สวุโรจน์  บุดดาวงศ์8 12,000.00 12,000.00

070009 นาง สพุชิญา  จนัทุมา9 1,100.00 1,100.00

071559 นาง สริริตัน์  วราพรม10 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,100.00 43,100.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341508 อบต.สระสมิง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014242 ว่าที�ร.ต. สรายทุธ  ชุนสนิท1 13,700.00 13,700.00

019603 นาง จตุพร  จเูกษม2 1,100.00 1,100.00

021931 นางสาว ทพิาพร  ศรพีนัธ์3 1,000.00 1,000.00

046160 นาย ศุภชยั  กาญจนพาที4 500.00 500.00

046596 นาง มตมินต ์ สามศรี5 1,000.00 1,000.00

070938 นาง ณิชภทัร  คตภธูร6 17,100.00 17,100.00

072267 นาย นนทนนัต ์ อาํพนัธ์7 52,950.00 29,250.00

074427 นาย ธนพล  ไกรยรตัน์8 900.00 900.00

701425 นางสาว ศริพิร  ทรพัยค์ณู9 5,550.00 5,550.00

701427 นาย พงษ์ศกัดิ F  พรหมอุตม์10 7,100.00 7,100.00

701445 นาง พนิดา  จนัละคล11 9,950.00 9,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 110,850.00 87,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341509 ทต.คาํนํ$าแซบ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047676 นาย ยทุธนา  ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม1 750.00 750.00

067144 นางสาว ญาณวรรณ์  โพธิ Fอ่อน2 1,100.00 1,100.00

072294 นาง กรภทัร ์ อรา่มเรอืง3 1,300.00 1,300.00

701169 นาง พรสวรรค ์ ปญัญาวชิยั4 2,900.00 2,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 6,050.00 6,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341510 อบต.บุง่หวาย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008781 นางสาว เพชรรตัน์  ปิ�นอนนัตส์กุล1 2,100.00 2,100.00

021312 นาย อคัรพงษ์  ศริบิรูณ์2 17,450.00 17,450.00

030692 นางสาว ปรมาพร  ศรจีนัทรอ่์อน3 1,300.00 1,300.00

032516 *นางสาว ศริพิฒันา  ทองลอื4 7,743.23 5,957.45

041990 นาง ลาํพลู  บุญอุม้5 500.00 500.00

047217 นางสาว มะลวิลัย ์ อ่อนสา6 1,500.00 1,500.00

047609 นางสาว พมิพล์ภทัร  มากดี7 3,500.00 3,500.00

048301 *นาง ณฐัยาวต ี อุณหเลขกะ8 7,100.00 7,100.00

048987 *พนัจ่าโท บรรลุกาล  เวยีงคาํ9 206,724.15 14,436.99

058093 นางสาว จนัทรท์มิา  หาญชาติ10 800.00 800.00

069095 นางสาว รตัชะดา  กุลเกลี+ยง11 1,300.00 1,300.00

070148 นาย อานนัต ์ ธุสาวนั12 500.00 500.00

071647 นางสาว ฐติกิาญจน์  บวับก13 700.00 700.00

700278 นางสาว สดุารตัน์  วสิาพล14 8,800.00 8,800.00

701170 นาง ชลกนก  สทุนต์15 10,623.29 10,623.29

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 270,640.67 76,567.73

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341511 ทต.คาํขวาง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020901 นางสาว วรรณภา  เป็นสขุ1 1,500.00 1,500.00

029034 นางสาว สภุาวด ี ก่อกุล2 1,300.00 1,300.00

046907 นาย กรฑีาพล  ชาวนา3 1,500.00 1,500.00

071412 จ.ส.อ. บณัฑติ  ตเีมอืงสอง4 900.00 900.00

700457 นาง สภุาพร  เพชรชารี5 5,500.00 5,500.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341512 อบต.โพธิE ใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008765 นางสาว วรีนิทร ์ สตปิญั1 750.00 750.00

011890 นาง ณฏัฐว์รนิท ์ มงักรณ์2 14,300.00 14,300.00

019582 นางสาว ลกัขณา  ไชยโพธิ F3 10,850.00 10,850.00

020327 *นาย โชคพพิฒัน์  บุญไธสง4 140,054.95 3,013.87

035521 นาง ธญัญาภรณ์  มากดี5 1,500.00 1,500.00

035717 นาย มานพ  เพยีแกว้6 500.00 500.00

035741 นาง จติราภา  เสอืพงษ์7 16,750.00 16,750.00

052733 นาง อุไรรตัน์  สายเสาร์8 2,100.00 2,100.00

054583 นาง วาสนา  พจิติรธรรม9 3,300.00 3,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 190,104.95 53,063.87

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341513 ทต.แสนสขุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

038801 นาง นฤมล  เหมรา1 3,450.00 3,450.00

700952 นาง ศุภานนั  อุชุวจิารย์2 7,001.44 7,000.09

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,451.44 10,450.09

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341514 อบต.หนองกินเพล จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008761 นาย รณกร  เลขะสนัต์1 13,150.00 13,150.00

020370 *นางสาว ณฐัรนิทร ์ สายเบาะ2 4,400.00 4,400.00

024540 *นาง ศริพิร  โพธิ Fไชยแสน3 267,558.97 3,254.14

032384 นางสาว นวลจนัทร ์ สมวนั4 5,550.00 5,550.00

041125 นาง สปุรยีา  บุญลอ้ม5 1,100.00 1,100.00

048852 *นางสาว จนิดา  แกว้บวัสา6 2,700.00 2,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 294,458.97 30,154.14

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341515 อบต.โนนผึ$ง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

030837 นาง สวุนิตย ์ นราจนัทร์1 6,150.00 6,150.00

034039 *นางสาว สธุาสนีิ  ชายทวปี2 1,200.00 1,200.00

035746 นางสาว วนัวสิาข ์ ศรแีสง3 5,250.00 5,250.00

069407 นาง ทพิาภรณ์  พุม่จนัทร์4 1,500.00 1,500.00

069410 นาง อนนัฐติา  เขมะปญัญา5 1,100.00 1,100.00

070566 ส.อ. ปภงักร  สงา่จติร6 1,300.00 1,300.00

070571 นางสาว สพุตัรา  กนัหารนิทร์7 1,107.76 1,107.76

073564 นาง พจมาลย ์ อาํคาคณู8 5,750.00 5,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 23,357.76 23,357.76

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341516 ทต.เมืองศรีไค จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011894 จ.อ. บรรจบ  อภยัจติต์1 4,600.00 4,600.00

011905 นาย สภุวุฒ ิ ยิ�งยนื2 1,500.00 1,500.00

068774 นางสาว สมุาล ี ศรดีาโคตร3 8,000.00 8,000.00

068775 นางสาว ชวลัรตัน์  พมิพป์ตัน์4 11,150.00 11,150.00

068776 นางสาว อรกญัญา  ทองงาม5 14,923.69 14,923.69

068780 นาง ดาว  จนัทรข์ิ�น6 10,714.68 10,714.68

070846 นาย อภสิทิธิ F  ศรรีกัษา7 9,300.00 9,300.00

070847 นางสาว หทยัรตัน์  เกษมทาง8 9,200.00 9,200.00

071186 นางสาว สชุาดา  ศรสีมบรูณ์9 4,438.45 4,438.45

071188 นางสาว สจุติรา  สองสี10 1,100.00 1,100.00

071261 นางสาว สพุรรษา  โกสลีา11 6,630.13 6,630.13

072590 นาย พรีพล  ตงัควฒันา12 1,500.00 1,500.00

072708 นาย อรรถวทิย ์ แสงดษิฐ์13 1,100.00 1,100.00

073666 นางสาว บวัเรยีน  ศรทีอง14 6,900.00 6,900.00

075272 นาง นฐัพร  ฝุน่เงนิ15 900.00 900.00

075337 นาง ธยาดา  สขุเลศิ16 1,300.00 1,300.00

801900 นางสาว ณชัปดา  พุม่จนัทร์17 1,000.00 1,000.00



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:�:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((341516 ทต.เมืองศรีไค จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801922 นางสาว อรญา  เกษมพร18 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 94,756.95 94,756.95

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341517 อบต.ห้วยขะยงุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005479 นาง วราพนัธ ์ ทาประจติ1 1,800.00 1,800.00

005481 นางสาว กญัณภทัร  จมูพระบุตร2 5,000.00 5,000.00

012969 นางสาว ภทัรภร  ธรรมวเิศษ3 4,500.00 4,500.00

014239 *นาย ธานินทร ์ วาดสดีา4 10,000.00 10,000.00

021949 นาย จริฏัฐ ์ โชคววิฒันวนิช5 3,350.00 3,350.00

035720 นางสาว พริฬุหภ์คั  โลหะสาร6 9,000.00 9,000.00

035807 นาย ธรีะพงษ์  บุญสอด7 6,400.00 6,400.00

067555 นางสาว ศศณทั  ศุภกุลวชิยั8 22,250.00 22,250.00

067593 นางสาว ถนอมศร ี เทพดู่9 19,400.00 19,400.00

068654 นาง อปสร  พมิพศิาล10 18,350.00 18,350.00

069094 นาง กนกธร  สายสวุรรณ11 17,400.63 17,400.63

070692 ส.อ. ปกรณ์  จนัทรท์รง12 300.00 300.00

070693 นาง มุจลนิท ์ จนัทรท์รง13 18,850.00 18,850.00

070753 นาง จนิตนา  รตัประจง14 6,150.00 6,150.00

070754 นาง ปราณิสา  อุ่นพงษ์15 7,950.00 7,950.00

075628 นางสาว อญัชล ี บุญโสม16 1,500.00 1,500.00

700532 นาง ณรรฐมน  ศรพีนัธ์17 14,250.00 14,250.00

700939 นางสาว นิรดา  มาทฤทธิ F18 17,100.00 17,100.00



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:�:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((341517 อบต.ห้วยขะยงุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

701007 นางสาว เมรณิณ์ณา  วงศแ์สนประเสรฐิ19 14,150.00 14,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 197,700.63 197,700.63

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341518 ทต.บุง่ไหม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020363 *นาง รสสคุนธ ์ ปิดพลู1 4,750.00 4,750.00

025373 นางสาว นงเยาว ์ สาระวรรณ2 1,000.00 1,000.00

038718 นางสาว ทศันีย ์ กําเนิดสงิห์3 5,250.00 5,250.00

040648 นาย อุรคิ  ผาจนัทร์4 2,250.00 2,250.00

040651 นาย มนตร ี คาํทา5 500.00 500.00

041110 นางสาว สวุรรณี  บุรพีนัธ์6 1,000.00 1,000.00

042534 นาย รฐัชวฒัน์  สาลี7 4,050.00 4,050.00

045567 นาง สกุณา  หวงัรวมกลาง8 5,450.00 5,450.00

057017 นาง อจัฉรยี ์ มศีรี9 500.00 500.00

061974 นาย ณฐัปภสัร ์ เทพารกัษ์10 18,454.31 18,454.31

066315 นาย อมัพร  ชาํนาญเวช11 800.00 800.00

074015 จ.ส.อ. อมัรนิทร ์ แสงสว่าง12 1,300.00 1,300.00

074016 นาย อาคนิ  คาํวนั13 700.00 700.00

074434 นางสาว สภุาวรรณ  ภมิา14 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 47,104.31 47,104.31

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341901 ทม.พิบลูมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024349 นาง เพญ็ศร ี เถาวโ์ท1 1,500.00 1,500.00

041132 *นาย ปองภพ  อนิทนนท์2 600.00 600.00

057173 นางสาว เขมจริา  สารการ3 500.00 500.00

072624 นางสาว นบัพร  บณัฑติสขุมุาลย์4 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 3,500.00 3,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341902 ทต.อ่างศิลา จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

062930 จ.อ. ธนภทัร  วงมาเกษ1 17,050.00 17,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,050.00 17,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341904 ทต.กดุชมภ ูจ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005500 นาง องัคณา  จนัทรห์นองหวา้1 24,646.05 24,646.05

012951 นางสาว นภษร  โพธิ Fงาม2 4,000.00 4,000.00

012955 นางสาว สมุาล ี ไชยชนะ3 2,000.00 2,000.00

014243 นาง รุง่ทพิย ์ ชาวอุทยั4 89,450.00 35,791.38

014244 นาย มนสัชยั  ญาวงศ์5 14,700.00 14,700.00

029579 นางสาว ไพรพรรณ  สว่างวงษ์6 1,000.00 1,000.00

029580 นาย จุมพลภทัธ ์ เผา่ภรูรีตันญ์7 8,400.00 8,400.00

031882 *นาง สจุติรา  รกัษาศรี8 5,350.00 5,350.00

035721 นาง ยคุนธร  ทรารมย์9 1,100.00 1,100.00

035728 นางสาว มาลนีิ  แสนทวสีขุ10 2,000.00 2,000.00

045245 นาง จรนิทรท์พิย ์ พนันาภพ11 2,000.00 2,000.00

046579 นาง นงลกัษณ์  บุญพา12 1,100.00 1,100.00

048307 นาง มยรุา  โมกขศ์าสตร์13 3,000.00 3,000.00

052811 นาง สทุสิา  อุดดว้ง14 3,050.00 3,050.00

056762 นาย ชวภณ  มลูวงษ์15 6,250.00 6,250.00

064276 นางสาว วรรณิสา  สรอ้ยคาํ16 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 168,646.05 114,987.43

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341905 อบต.ดอนจิก จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031877 นาง ศริพิร  พลอยประเสรฐิ1 600.00 600.00

038184 นาง จนัท ี ทรพัยศ์ริ ิ2 500.00 500.00

048922 *นางสาว วงศน์ภา  ช่างเกวยีน3 188,817.03 16,238.07

063840 นางสาว อนุสรา  พละราช4 800.00 800.00

701577 นาย ไกรสรณ์  ทองสวสัดิ F5 8,050.00 8,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 198,767.03 26,188.07

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341906 อบต.ทรายมลู จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006003 *นาง สดศร ี สมโสภา1 6,766.52 5,423.62

006045 *นาง มยรุ ี บรรพตะธิ2 1,900.00 1,900.00

012973 นาง ณฐปณีย ์ วงคท์าวะรมย์3 2,900.00 2,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,566.52 10,223.62

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341907 อบต.นาโพธิE  จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022005 *นาง มณีวรรณ  บุญเรอืง1 5,950.00 5,950.00

045246 นาง นรศิา  ศรทีาบ2 2,000.00 2,000.00

045247 พนัจ่าเอก วุฒชิยั  ประพนัธศ์ลิป์3 11,700.00 11,700.00

046906 นาง สภุาพร  ชาวนา4 1,000.00 1,000.00

055242 นางสาว ยภุาภรณ์  บุญสอน5 500.00 500.00

063250 นางสาว อจัฉรา  บุญวไิล6 6,050.00 6,050.00

065875 นางสาว จดิาภา  แรงกลา้7 1,100.00 1,100.00

067697 นาย วชิยั  ทองแจ่ม8 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 29,800.00 29,800.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341908 อบต.โนนกลาง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072445 นาย พงษธร  สงวนรกัษ์1 7,300.00 7,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,300.00 7,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341909 ทต.โพธิE ไทร จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014245 นาง สะอาด  แสนทวสีขุ1 500.00 500.00

014246 นาง ปราณี  อนิทรแ์กว้2 500.00 500.00

035730 นาย โอรสิ  โพธพิมิพ์3 13,750.00 13,750.00

040657 นาย ศราวุธ  ผลแกว้4 500.00 500.00

700928 นาง ศริพิร  ดโีสม5 7,700.00 7,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,950.00 22,950.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341910 ทต.โพธิE ศรี จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002812 นางสาว สทุวบิาล  ไชยโกฎิ1 8,450.00 8,450.00

005544 นาย วุฒชิยั  หลกัหาญ2 8,050.00 8,050.00

015432 นาย วจิารณ์  วจิารณปญัญา3 18,900.00 18,900.00

028986 นางสาว ประทนิ  สมเพราะ4 500.00 500.00

030807 นางสาว วาสนีิ  สารบรรณ5 15,150.00 15,150.00

039417 *นาย คณุารกัษ์  เพญ็พมิพ์6 5,300.00 5,300.00

043047 นาย วเิชยีร  บุญทอง7 3,650.00 3,650.00

044437 นาย ทศพล  จนัทรส์บื8 500.00 500.00

071732 นาย ดเิรก  ขนัถม9 18,300.00 18,300.00

071873 นาง สมุติรา  พนิธุรกัษ์10 9,400.00 9,400.00

072806 นาง สลลิทพิย ์ ทรารมย์11 6,900.00 6,900.00

700372 นางสาว ภคพร  ไชยโกฏิ12 12,850.00 12,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 107,950.00 107,950.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341911 อบต.ระเว จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005992 นาย นิยม  คาํนึง1 6,200.00 6,200.00

029027 นางสาว รตันา  ทองกลงึ2 25,200.00 5,700.00

700458 นาง พรพรรณ  จนัทรส์บื3 117,267.75 6,898.69

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 148,667.75 18,798.69

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341912 อบต.ไร่ใต้ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003368 นางสาว วชัรยีา  ทองทวี1 500.00 500.00

005458 นาง สมลกัษณ์  จาํนงค์2 14,400.00 14,400.00

012970 นาย อดศิกัดิ F  ชาววงั3 13,600.00 13,600.00

030770 นาย จริพงษ์  พฒันพนัธ์4 11,400.00 11,400.00

035722 นาง ศรญัญา  ดอนสงิห์5 24,606.57 24,606.57

035727 นาง หนูกร  ใหญ่ผา6 19,300.00 19,300.00

038185 *นางสาว เกศรนิทร ์ บวัใหญ่7 3,500.00 3,500.00

055700 นาง กมลพร  พลูงาม8 15,250.00 15,250.00

067379 พ.จ.ท. ณิชเวธน์  ขนัทะวตัร์9 3,500.00 3,500.00

068029 นาย อนิรทุธิ F  จกัรศรี10 600.00 600.00

069829 นางสาว ธนาวด ี วงศท์องดี11 1,300.00 1,300.00

071223 นาง รกัคณา  ภมูี12 4,950.00 4,950.00

072324 นาง ญธญัรศัม ์ อคัรภาชื�นสกุล13 6,900.00 6,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 119,806.57 119,806.57

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341913 อบต.หนองบวัฮี จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022003 นาย ประพศิ  วนัหนา1 750.00 750.00

022008 นาง รจนา  โพธิ Fพรม2 1,100.00 1,100.00

022009 นาย เบยีบ  เพชรมะดนั3 2,000.00 2,000.00

027557 นาง สดุาวรรณ  วนัหนา4 2,000.00 2,000.00

030824 นาย เมฆ  กนัยามา5 1,100.00 1,100.00

048304 นาย สรุนิทร ์ บุญทอ6 3,950.00 3,950.00

048305 *นาย จุมพต  ฉตัรสวุรรณ7 3,700.00 3,700.00

701714 นาย ชยัวฒัน์  ฉตัรสวุรรณ8 4,450.00 4,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 19,050.00 19,050.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341914 อบต.อ่างศิลา จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008755 นาย สมารมภ ์ พชัราภรณ์1 2,000.00 2,000.00

035738 นาง เบญจมาศ  สบิทศัน์2 8,550.00 8,550.00

043164 นาง ปาณิศา  ลลีา3 5,250.00 5,250.00

048285 นาง แววเดอืน  ปิตาระเต4 500.00 500.00

051256 *นาง เยาวลกัษณ์  จนัทรพรม5 3,350.00 3,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,650.00 19,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341915 อบต.โนนกาหลง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002810 *นาง จติกว ี หลกัหาญ1 3,500.00 3,500.00

006047 นาง ศริริตัน์  หวงัดี2 500.00 500.00

030805 นาย เจนวชิญ์  ลอยหา3 14,550.00 14,550.00

031890 นาง พชัร ี สายศรี4 5,350.00 5,350.00

062997 นางสาว ทศันีย ์ คาํเจรญิ5 9,800.00 9,800.00

069125 นาง นนัทกิานต ์ ลอยหา6 5,900.00 5,900.00

072887 นางสาว วราภรณ์  เหลากลม7 700.00 700.00

073269 นาง ภทัรภร  บวัศรี8 7,100.00 7,100.00

073270 นาง สมพร  กองรตัน์9 900.00 900.00

073271 นาง ศริวิมิล  ถนอมจติร10 900.00 900.00

700379 นาง อุชุกร  อวริทุธิ Fจนิดา11 13,400.00 13,400.00

700380 นางสาว วราภรณ์  กองเกดิ12 15,050.00 15,050.00

700761 ว่าที�ร.อ. ไตรรงค ์ บรบิรูณ์13 300.00 300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 77,950.00 77,950.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((341916 อบต.บา้นแขม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029060 นางสาว กญัญาณฐัท ์ สนใจ1 2,500.00 2,500.00

072833 นาย สงคราม  สขุดี2 1,100.00 1,100.00

073720 นางสาว อาทชิา  บรรหารบุตราไชย3 2,000.00 2,000.00

700956 นาง เยาวรตัน์  ดวงไชย4 7,850.00 7,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 13,450.00 13,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342001 อบต.ตาลสมุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026717 นางสาว นิภาลกัษณ์  พนัธุวฒัน์1 17,200.00 17,200.00

072390 นาย จริภทัร  เจรญิปพชิญา2 1,100.00 1,100.00

072701 นาง ทพิวรรณ  พระสลกั3 18,400.00 18,400.00

700179 นาย วนัไชย  แฝงยงค์4 12,350.00 12,350.00

700933 นาย จติต ิ วไิลหอม5 8,300.00 8,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 57,350.00 57,350.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342002 ทต.ตาลสมุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049791 *นาย ธนชล  สพุศิ1 7,300.00 7,300.00

056180 นาย วริตัน์  แกว้พรหม2 21,900.00 21,900.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342003 อบต.สาํโรง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005737 นาย เผดจ็ชยั  สพุมิภพ1 500.00 500.00

061779 นางสาว กมลลกัษณ์  แสนทวสีขุ2 5,000.00 5,000.00

700932 นาย สรุพนัธ ์ โสภารกัษ์3 14,350.00 14,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,850.00 19,850.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342004 อบต.จิกเทิง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

044075 นางสาว ธญัญรตัน์  พนิธุรกัษ์1 9,250.00 9,250.00

057883 นางสาว กติตญิาภร  สบายใจ2 9,650.00 9,650.00

057886 นาง สภุาพร  วงศค์าํ3 9,300.00 9,300.00

069814 นาย วรเชษฐ ์ สมิมามธั4 3,000.00 3,000.00

070975 นาย ทวศีกัดิ F  แสนทวสีขุ5 1,300.00 1,300.00

071276 นาง สมพศิ  อดธินากร6 4,550.00 4,550.00

071322 นาง ทติยิา  ไชยวนั7 2,900.00 2,900.00

073186 นาย ประดษิฐ ์ รุง่รศัมี8 1,300.00 1,300.00

073275 นาย วรสิชยั  ชาํนาญเวช9 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,350.00 42,350.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342005 อบต.หนองกงุ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002798 นาย เฉลมิพงษ์  เดชคาํภู1 22,900.00 22,900.00

034035 นางสาว จนัทรห์อม  จนัทรคล2 35,150.00 35,150.00

043176 นางสาว จนิตนา  เหรยีญทอง3 12,050.00 12,050.00

045516 นาง รตันกูล  เมอืงแสน4 15,400.00 15,400.00

061772 นาง อรณุี  เดชคาํภู5 6,200.00 6,200.00

070931 นาง ธญัญลกัษณ์  สงวนลกัษ์6 4,800.00 4,800.00

070932 นางสาว เตอืนใจ  จาํปาทอง7 3,700.00 3,700.00

073494 นางสาว ชรนิทรท์พิย ์ ภาณุวฒัน์วงศ์8 900.00 900.00

073495 นางสาว หยาดทพิย ์ เกษยีร9 900.00 900.00

700897 นาย อสันี  ภดูรโพธิ F10 12,000.00 12,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 114,000.00 114,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342006 อบต.นาคาย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014232 นางสาว นิภาพร  อ่อนเชยีง1 9,650.00 9,650.00

014234 นาง รตันา  ผลรกัษ์2 9,000.00 9,000.00

030811 ว่าที�ร.ต.หญงิ นวลวรรณ  บุญมี3 7,100.00 7,100.00

030813 นาย ตรภีพ  กองศรมีา4 18,800.00 18,800.00

039978 นาย พงศพล  พรเจรญิ5 16,550.00 16,550.00

067246 นางสาว วชริาพร  กุลบุตร6 800.00 800.00

069828 นางสาว อาทติยา  นิตอนิทร์7 6,300.00 6,300.00

070101 นาย พละชยั  แสงเขยีว8 500.00 500.00

070132 นาย ชยัวฒัน์  สขุพนัธ์9 7,300.00 7,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 76,000.00 76,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342007 อบต.คาํหว้า จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021997 นาย สามพราน  วงศอ์นิทร์1 500.00 500.00

022403 นาง จริาพร  สงิหธรรม2 800.00 800.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342101 อบต.โพธิE ไทร จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008789 นางสาว นนัทนา  รตันมลู1 18,200.00 18,200.00

030801 นางสาว วจิติรา  ไชยโยธา2 15,267.41 15,267.41

068653 นางสาว สภุาพร  โชคชยั3 16,891.87 16,891.87

068656 นางสาว นิลาพร  จนัทาทอง4 1,800.00 1,800.00

073656 นางสาว ธดิารตัน์  อนิทรน้์อย5 1,300.00 1,300.00

073664 จ.อ. สมคดิ  กนัหาไชย6 1,500.00 1,500.00

074278 นาย กฤตเิดช  แสงสว่าง7 1,500.00 1,500.00

074280 นางสาว วรชัยา  เหลาเคน8 1,300.00 1,300.00

074723 นางสาว อรพนิ  ผาสงู9 1,100.00 1,100.00

074724 นาง พธัราภรณ์  แกว้ชณิ10 1,100.00 1,100.00

074871 จ่าเอก ประวทิย ์ สายทอง11 1,100.00 1,100.00

802021 นางสาว ยวุด ี อนิทรน้์อย12 500.00 500.00

802022 นางสาว ดลพทัร  พรมอ่อน13 2,000.00 2,000.00

802023 นางสาว ลดัดา  วงศก์ณัหา14 500.00 500.00

802024 นางสาว นิตยา  ไชยโยธา15 500.00 500.00

802025 นางสาว นิตยา  อนิธชิติ16 500.00 500.00

802026 นาง จุฬาลกัษณ์  สนิภกัดี17 700.00 700.00

802027 นางสาว พชัรนิทร ์ ไชยโยธา18 500.00 500.00

802028 นางสาว ชลติา  สารภี19 1,000.00 1,000.00

802071 นางสาว อรชร  ศรวีงษา20 1,000.00 1,000.00

802072 นางสาว วาสนา  ศรวีงษา21 500.00 500.00

802073 นางสาว วนัด ี เครอืคาํ22 500.00 500.00

802074 นาย ณฐัพล  เพง็สขุ23 500.00 500.00



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:�:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((342101 อบต.โพธิE ไทร จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

802124 นาย นิกร  อนิสวุรรณ24 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �P  ราย 70,259.28 70,259.28

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342102 ทต.โพธิE ไทร จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

001949 *นางสาว ณฐัรตัน์  จนัสด1 330,440.28 4,133.66

019560 นาย ศุภชยั  ไพราม2 3,400.00 3,400.00

035735 จ่าเอก สรุวุฒ ิ รอบรู้3 12,600.00 12,600.00

055873 นาย อทิธพิล  บุญทนต์4 13,400.00 13,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 359,840.28 33,533.66

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342103 อบต.ม่วงใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

018482 นางสาว นิกากร  ศลิาโชติ1 1,000.00 1,000.00

072720 นางสาว พนิดา  พมิพแ์กว้2 900.00 900.00

701142 นาย พรีะศกัดิ F  ชาดา3 6,600.00 6,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,500.00 8,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342104 อบต.สาํโรง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010374 นางสาว กฤษณา  บุญเสรมิ1 2,000.00 2,000.00

012112 นาย กติตพิงษ์  ศลิาโชติ2 7,050.00 7,050.00

055871 นางสาว มลวิลัย ์ นนัทะสาร3 1,100.00 1,100.00

067395 นางสาว กมลชนก  บุญสอาด4 800.00 800.00

067396 นางสาว รฐัยา  สดุสมัฤทธิ F5 800.00 800.00

074881 นางสาว สภุารตัน์  วงศใ์หญ่6 700.00 700.00

074882 นางสาว สภุาภชิญ์  เกษรพนัธ์7 500.00 500.00

075010 นางสาว กญัญาภกัดิ F  เรอืงเนตร8 1,300.00 1,300.00

075011 นางสาว อภวิรรณ  พมิพแ์กว้9 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,550.00 15,550.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342105 อบต.สองคอน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022096 นาย ปรญิญา  สมภมูิ1 1,500.00 1,500.00

030820 นาง จริาพร  สมภมูิ2 16,850.00 16,850.00

069404 นางสาว เพญ็ประภา  นาคทอง3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,250.00 19,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342106 อบต.สารภี จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050795 จ.อ. มงักร  วรรณปะขี1 20,300.00 20,300.00

068657 นางสาว นิกร  คณุพาที2 3,350.00 3,350.00

068658 นาง พชันี  กุลโชติ3 5,700.00 5,700.00

068659 นางสาว สายใจ  สถาวร4 5,150.00 5,150.00

068983 นาย วชิติ  ศริทิพิย์5 14,500.00 14,500.00

069403 นาย สรุพฒัน์  พมิพพ์รมมา6 21,050.00 21,050.00

069405 นางสาว วไิล  จนัทาทอง7 5,150.00 5,150.00

069413 นาง ศรปีระไพร  อนิสวุรรณ8 13,700.00 13,700.00

070306 จ่าเอก พงศน์รนิทร ์ มาศขาว9 900.00 900.00

073723 นางสาว ศุภจริา  ทองศรี10 1,500.00 1,500.00

073724 นางสาว จรรยา  พรมหาไชย11 500.00 500.00

074067 นาง หนึ�งฤทยั  ชนะพลพทิกัษ์12 1,100.00 1,100.00

074279 นางสาว นิศารตัน์  นาคทอง13 900.00 900.00

075123 นางสาว จนัทภรณ์  ภงูาม14 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 94,700.00 94,700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342107 อบต.เหล่างาม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006010 นาง บวัพา  แสงสกุวาว1 2,000.00 2,000.00

012984 นาง สพุรรณี  แสงทอง2 18,650.00 18,650.00

012985 นาง กลัยา  สมปาน3 9,050.00 9,050.00

038147 นางสาว ประภาพร  พึ�งจติร4 11,650.00 11,650.00

059472 นาง ธนภรณ์  สมบรูณ์5 17,800.00 17,800.00

072721 นาย อนุพล  ชยนัตรดลิก6 1,300.00 1,300.00

074065 นาย ภทัรนนัท ์ คณุภาที7 700.00 700.00

074721 นาย จริายทุธ  คนิานนัท์8 500.00 500.00

700534 นาย ธวสิทุธิ F  นนัทบุตร9 9,850.00 9,850.00

701002 นางสาว รมยกร  โสสงิห์10 2,200.00 2,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 73,700.00 73,700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342201 ทต.สาํโรง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002800 นางสาว อรพนิ  ดอกดวง1 19,201.20 19,201.20

011893 นาง หทยักาญจน์  วนัแกว้2 13,650.00 13,650.00

020329 นาย กฤษฎา  ฉนัทานุมตัิ3 24,950.00 24,950.00

026724 นางสาว รชันี  ทองวนัดี4 9,600.00 9,600.00

029052 นาย อาคม  ธนูทอง5 1,000.00 1,000.00

046588 นาง ลภสัรดา  นามบุตร6 5,700.00 5,700.00

072754 นาง สายสมร  บุดดภีกัดิ F7 7,100.00 7,100.00

073660 นางสาว จนัทรจ์ริา  ปรวีสิยั8 700.00 700.00

801775 นาย อาคม  ศรพีรม9 500.00 500.00

801776 นางสาว ดวงใจ  เรอืนชนิ10 500.00 500.00

801777 นางสาว พชัรนิทร ์ ปราบจนัดี11 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 83,901.20 83,901.20

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342202 อบต.โคกก่อง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006041 *นาง ชไมพร  กาวลัย์1 4,800.00 4,800.00

030677 นางสาว อณญัญา  ธะประวตัิ2 3,450.00 3,450.00

043177 นางสาว อรณุี  โพธารนิทร์3 9,500.00 9,500.00

044440 นาง ชญาณี  บุคจาํปา4 4,800.00 4,800.00

045923 นาง วรนุช  คาํทอง5 14,350.00 14,350.00

072716 นาง รษัฎาภรณ์  อุดมดี6 5,550.00 5,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,450.00 42,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342203 อบต.หนองไฮ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008800 *นาย ธนตัถช์ยั  จนัทรม์ณี1 9,780.70 9,724.73

008817 *นาง สภุาพร  สคุนัธ์2 208,578.79 14,462.04

025411 นาย เอกภพ  สารกอง3 4,498.28 4,498.28

700677 นาย พสษิฐ ์ วทิยาขาว4 13,850.00 13,850.00

700888 นางสาว วาสนา  เพตาเสน5 9,850.00 9,850.00

701476 นางสาว พทิยาพร  กาลพนัธ์6 2,750.00 2,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 249,307.77 55,135.05

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342204 อบต.ค้อน้อย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019581 นาย อคัรวทิย ์ เดชารตันชาติ1 24,350.00 24,350.00

019583 นาย สาทร  มนตรี2 4,100.00 4,100.00

067654 นาย กฤษณะ  กลา้หาญ3 800.00 800.00

072321 นางสาว ราํยอง  แกว้วงษา4 7,700.00 7,700.00

072507 นาย พทิยา  เอราวรรณ์5 500.00 500.00

072686 นางสาว ศรินิาท  เกื+อกูล6 7,300.00 7,300.00

072844 นางสาว พนัธท์พิย ์ จนัทมิาตย์7 4,200.00 4,200.00

700896 นาย อคัรพงษ์  โพคาสขุ8 9,600.00 9,600.00

801877 นางสาว อรษา  สพุล9 500.00 500.00

801878 นาย สงา่  ประอางค์10 500.00 500.00

801879 นาย บวัลา  บุญเชญิ11 500.00 500.00

801880 นาย มงักรณ์  แกว้คณู12 500.00 500.00

801881 นางสาว นิภาพร  ศรชยั13 500.00 500.00

801882 นางสาว ประภาพร  เกื+อกูล14 500.00 500.00

801883 ว่าที�ร.ต.หญงิ สพุรรณี  พนัธมาตย์15 500.00 500.00

801884 นางสาว นฎัภรณ์  สรอ้ยมาลุน16 500.00 500.00

801915 นางสาว นนัทวนั  สวุรรณสขุ17 500.00 500.00



เวลาที�พมิพ:์�/��/����, �:�:��สหกรณ์ออมทรพัยอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น จาํกดั

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((342204 อบต.ค้อน้อย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801923 ว่าที�ร.ต.หญงิ สพุตัรา  กุรวีรรณ์18 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 63,550.00 63,550.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342205 อบต.โนนกาเลน็ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012983 นาย นภสนิธุ ์ คาํสี1 7,900.00 7,900.00

043754 นางสาว เดอืนเพญ็  จนัทวี2 2,000.00 2,000.00

051485 จ่าเอก อาทติย ์ ปุณประวตัิ3 500.00 500.00

064741 นางสาว ดารตัน์  ทองรส4 800.00 800.00

074072 นางสาว อนุสรา  จนัทรเ์ตมิ5 5,000.00 5,000.00

074865 นางสาว อารยีา  กิ�มเกลี+ยง6 500.00 500.00

701477 นาง เพญ็นภา  เอม็มาก7 3,200.00 3,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 19,900.00 19,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342206 อบต.โคกสว่าง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011892 นาง ฐติยิา  สาํพล1 17,650.00 17,650.00

017856 นาง บุญลอ้ม  โล่หท์อง2 19,350.00 19,350.00

038187 นาย สรุสทิธิ F  สาํพล3 500.00 500.00

056418 นางสาว ณฐพร  โกมลศรี4 500.00 500.00

062995 นางสาว รตันาพร  พงษ์กลิ�น5 5,500.00 5,500.00

064982 นางสาว ปวณีา  สารพีวง6 1,100.00 1,100.00

065764 นาง ดาวใจ  อ่างมณี7 8,500.00 8,500.00

065766 นางสาว กาญจนา  เกณทวี8 8,550.00 8,550.00

065876 นาง พยอม  คาํมุงคลุ9 1,700.00 1,700.00

071377 จ.ส.อ. สวุทิย ์ จนัทรด์ศีรี10 900.00 900.00

071378 นาง ชมิประภา  เชื+อพรมธรรม11 700.00 700.00

071379 นางสาว ทศันีย ์ พลูสขุ12 900.00 900.00

072516 นางสาว กลัยา  กิ�งแกว้13 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 66,750.00 66,750.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342207 อบต.โนนกลาง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

018578 นาง ชื�นจติร  ดวงมาลา1 5,800.00 5,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,800.00 5,800.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342208 อบต.บอน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022034 นาง มชัฌประภา  มั �นการ1 22,550.00 22,550.00

046161 นาง นราธร  กาญจนพาที2 500.00 500.00

046592 นาย ไมตร ี อนิทะนาม3 1,100.00 1,100.00

048290 *นาย รชัพงศ ์ ปาณะพนัธพงศ์4 148,292.09 4,141.38

073657 นางสาว ดรณุี  แซ่โงว้5 700.00 700.00

073658 นางสาว มนฤด ี เหลาผา6 700.00 700.00

074735 นางสาว สลลิญาภสัช ์ โพธิ Fขาว7 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 174,542.09 30,391.38

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342209 อบต.ขามป้อม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

046143 นาง เกษราภรณ์  บาํรงุแสง1 10,650.00 10,650.00

046144 *นาง นิตยาภรณ์  กญัยาพนัธ์2 2,300.00 2,300.00

046145 *นางสาว ฉววีรรณ  ศรสีาํอางค์3 2,300.00 2,300.00

057101 นางสาว นภาพร  แสงทพิยเ์รอืงชยั4 3,500.00 3,500.00

700686 นางสาว นิภาพร  สายแกว้5 17,682.80 8,479.42

701784 นาง สทุธริกั  ยาตะลี6 2,405.01 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 38,837.81 29,629.42

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342301 ทต.กดุประทาย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005444 นาย อภเิชษฐ ์ คนัทกัษ์1 750.00 750.00

005445 *นาย สงการ  อว้นเตม็2 6,000.00 5,500.00

005446 นาย พทิกัษ์  ทองพเิศษ3 5,200.00 5,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,950.00 11,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342401 อบต.ดอนมดแดง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005462 นางสาว ปรมิปภา  วงคค์าํตา1 8,950.00 8,950.00

005563 นาย จริะศกัดิ F  เดชคาํภู2 750.00 750.00

005564 นางสาว นพพร  กองทรพัย์3 18,350.00 18,350.00

005566 นาง นงเยาว ์ กําลงังาม4 1,100.00 1,100.00

006031 นาง จติตมิา  ศรทีาพกัตร์5 5,400.00 5,400.00

043575 นาง รตันา  สายเบาะ6 5,374.95 5,374.95

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 39,924.95 39,924.95

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342402 อบต.เหล่าแดง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029064 นาง ลกัขณา  พนัธโ์ชติ1 13,800.00 13,800.00

033995 นาง อมัพร  พรวานิชพงศ์2 17,250.00 17,250.00

068007 นางสาว พรทพิย ์ ศรพีมิพ์3 1,100.00 1,100.00

073345 นาย ปรชัญา  สนุา4 900.00 900.00

700685 นาง สริริตัน์  ภทูอง5 2,700.00 2,700.00

700984 นาย อภชิาต ิ พมิพกรรณ์6 1,000.00 1,000.00

701272 ว่าที�ร.ต.หญงิ จริวฒัน์  เคยีงวงศ์7 6,150.00 6,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,900.00 42,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342403 อบต.ท่าเมือง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017851 นาง ฉว ี พนัธพ์บิลูย์1 6,500.00 6,500.00

017853 *นาย คาํพอง  พบิาลวงษ์2 10,000.00 10,000.00

020882 นาง พชัร ี เดชะคาํภู3 6,700.00 6,700.00

021999 นาย ธวิตัถ ์ พทุธสงัฆ์4 9,850.00 9,850.00

023870 นาง รดาณฐั  ศรศลิป์5 500.00 500.00

045384 นางสาว อภริด ี ติ�งสทีา6 27.76 27.76

051793 นาย นิรธุ  สวุรรณรงัษี7 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,477.76 35,477.76

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342404 อบต.คาํไฮใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070452 นาง ชลาภรณ์  สว่างเนตร1 1,100.00 1,100.00

700376 นางสาว ณฐักานต ์ วภิาคาร2 24,150.00 24,150.00

700879 นาย ธรีศกัดิ F  ปีตพิงษ์คาํสนีุย์3 9,050.00 9,050.00

701710 นางสาว อรณุรศัม ี วงคว์นัดี4 300.00 300.00

701712 นาง กาญจนา  แกว้พรหม5 300.00 300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 34,900.00 34,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342501 ทต.ช่องเมก็ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020535 นาย ปมุก  ศรมีุงคณุ1 34,400.00 30,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,400.00 30,250.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342502 อบต.คนัไร่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022004 *ว่าที�ร.ต. อนุสรณ์  ศุภลกัษณ์1 17,271.95 10,483.88

030800 *นาง ภมูใิจ  ทองทบั2 2,800.00 2,800.00

036265 *นาย สปิปวชิญ์  ยตุกจิ3 18,600.03 1,956.41

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 38,671.98 15,240.29

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342503 อบต.ช่องเมก็ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017823 นาย มนตร ี สารแีผลง1 1,500.00 1,500.00

034038 นางสาว ดุษณี  ขอนงเูหลอืม2 6,200.00 6,200.00

035666 นางสาว พศิมยั  จนัพริกัษ์3 10,350.00 10,350.00

045251 นางสาว ธญัญพทัธ ์ แสงจนัทร์4 6,450.00 6,450.00

065451 นางสาว วนิดา  มุ่งพงิกลาง5 800.00 800.00

065452 นาง บนีา  เหลก็กลา้6 1,100.00 1,100.00

066232 นาง เบญจวรรณ  แสงประจกัษ์7 1,300.00 1,300.00

066313 นางสาว คนาวรรณ  พนัธโ์ชติ8 1,300.00 1,300.00

072508 นาย ธ ี เทยีงปา9 1,950.00 1,950.00

072517 นาง ลาํไพ  ธุระธรรม10 900.00 900.00

072518 นางสาว จนัทรท์พิย ์ สาํราญเรญิ11 2,850.00 2,850.00

072519 นางสาว ยพุณิพร  นาทอง12 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,400.00 35,400.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342504 อบต.โนนก่อ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020359 นาย พรเทพ  เจรญิศริิ1 8,000.00 8,000.00

025402 *นาง เฉลมิพร  ทาํทอง2 47,005.74 2,631.89

025443 *นางสาว พนิดา  มุสกิะวนั3 3,100.00 3,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 58,105.74 13,731.89

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342505 ทต.นิคมสร้างตนเองลาํโดมน้อย จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

030823 นางสาว วชัร ี บุญกอ1 3,000.00 3,000.00

039970 *นาย ราชนัย ์ ศรพีลอย2 5,950.00 5,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,950.00 8,950.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342506 อบต.ฝางคาํ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012952 นาง วาสนา  สนิทรพัย์1 1,500.00 1,500.00

072521 จ.ส.ท. มานิต  ทองดวง2 1,300.00 1,300.00

802135 นางสาว ปภาดา  อยูส่วสัดิ F3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,300.00 3,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342507 อบต.คาํเขื�อนแก้ว จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

046133 นาง ชฎาพร  พรเรอืงวงศ์1 19,900.00 19,900.00

054846 นาง นงรกัษ์  สาํราญรื�น2 5,800.00 5,800.00

070370 นาง ทศันีย ์ ไชยโกฎิ3 7,350.00 7,350.00

072520 นางสาว กลัยกร  นามวงค์4 2,200.00 1,550.00

073721 นาย ศุภชยั  ทว้มสกุล5 7,100.00 7,100.00

075633 นาย สทิธชิยั  เรอืนเจรญิ6 1,300.00 1,300.00

700456 นาย บรรจง  ภรูกัษา7 2,150.00 2,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 45,800.00 45,150.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342602 อบต.หนองอ้ม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005539 นาง ราตร ี ประทาน1 5,200.00 5,200.00

044443 นางสาว ศรไีพ  รอดภยั2 4,100.00 4,100.00

046149 นาย สาคร  สาฤทธิ F3 500.00 500.00

068723 นาย พงษ์สรุยิะ  อุระสาย4 1,100.00 1,100.00

700448 นาง ระพพีร  หลาทอง5 2,400.00 2,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,300.00 13,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342603 อบต.นาเกษม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019589 ส.อ. มงคล  ครั +งพบิลู1 4,100.00 4,100.00

038165 นาย กฤษฎา  นาโสก2 7,900.00 7,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,000.00 12,000.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342604 อบต.กดุเรือ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005552 นางสาว วราภรณ์  บุญมานนั1 2,000.00 2,000.00

023886 นางสาว วชัรา  โคตระ2 18,150.00 18,150.00

023889 นางสาว จติรกาญจนา  สสีาย3 26,300.00 26,300.00

026734 นาย สวุทิย ์ ราตรี4 21,150.00 21,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 67,600.00 67,600.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342605 อบต.โคกชาํแระ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

023809 *นาย เชดิศกัดิ F  สายแวว1 218,427.23 18,343.72

043756 *นาย จงรกัษ์  ระวงัดี2 17,257.44 10,728.43

071871 นาย กฤตยา  บุญยศเมธากุล3 8,000.00 8,000.00

700923 นางสาว สรญัญ์ภทัร  ลกูบวั4 10,000.00 10,000.00

701987 นางสาว กลัยา  อาจวงษ์5 1,950.00 1,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 255,634.67 49,022.15

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342606 อบต.นาห่อม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048270 *นาย คาวนิ  แกว้สาลี1 4,100.00 4,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,100.00 4,100.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342607 อบต.นาดี จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022437 นาย ศริศิกัดิ F  แก่นเมอืง1 12,200.00 12,200.00

070992 นาย อลงกต  แสงจนัทร์2 1,700.00 1,700.00

071218 นางสาว ปรยิากร  ธมิา3 7,850.00 7,850.00

071219 นางสาว ณฐัธดิา  ไตรรตันวนิช4 6,050.00 6,050.00

073651 นางสาว อจัฉรา  มุกดาหาร5 1,100.00 1,100.00

074440 ส.อ. ศริศิกัดิ F  ศรสีพุรรณ์6 1,300.00 1,300.00

074441 จ่าเอก ธนิจพนธ ์ ขนัทอง7 1,500.00 1,500.00

074442 นาย กรชิ  เหลก็ดี8 1,100.00 1,100.00

074624 นางสาว พทัธธ์รีา  สวสัดิ Fวร9 1,500.00 1,500.00

700890 นางสาว สริวิมิล  ภเูด่นผา10 13,550.00 13,550.00

700898 นางสาว ธญัญพฒัน์  เอกธรธนกานต์11 17,050.00 17,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 64,900.00 64,900.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342701 ทต.ขี$เหลก็ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005484 นาย ชยัยา  สมศรี1 7,550.00 7,550.00

033397 นาย วุฒพิงษ์  บุญมาเรอืง2 8,550.00 8,550.00

070119 นางสาว สมุาล ี คาํบาล3 3,000.00 3,000.00

072967 จ.อ. สพุจน์  สรุนันา4 1,100.00 1,100.00

074071 นางสาว สรุตัตยิา  นิยม5 1,000.00 1,000.00

075556 นาย สมรกั  บุตรศรี6 900.00 900.00

802075 นางสาว นงเยาว ์ พงษ์เกษ7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,600.00 22,600.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342901 ทต.นาจาน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

030838 นาง พรผกา  วงศส์วุรรณ1 9,250.00 9,250.00

064342 นาง จนิตนา  วุฒวณัณะ2 1,100.00 1,100.00

064350 นางสาว องัคณา  หวงัดี3 800.00 800.00

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 P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((342903 อบต.นาเรือง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029071 นาย สพุล  โถแกว้1 750.00 750.00

029075 นาง สมุาล ี ราชบรรดษิฐ2 1,500.00 1,500.00

038190 นาย ชยัวฒัน์  ราชบรรดษิฐ3 800.00 800.00

043758 นางสาว ภสัสร  สทุธโิยธา4 500.00 500.00

067508 นาย ศุภชยั  จนัทรม์ณี5 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,650.00 5,650.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343001 อบต.นาตาล จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006012 นาย สทิธพิล  พวัพนัธ์1 1,500.00 1,500.00

030830 นางสาว รตกิร  กุลสงิห์2 13,400.00 13,400.00

030831 นางสาว สวุรรณี  บวัไขย3 6,310.00 6,200.00

048266 นาย มงคลชยั  พพิฒัน์สริเิมธี4 15,800.00 15,800.00

065477 พ.จ.อ. สมชดิ  มลูสนิ5 2,000.00 2,000.00

065478 นางสาว อุไร  ทากอ้น6 800.00 800.00

065826 นาง ธนัยล์ะดา  วระคงสนิธนะชยั7 1,100.00 1,100.00

072189 นางสาว รพพีรรณ  ทาทอง8 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 41,610.00 41,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343002 อบต.พะลาน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005512 นาย สมหวงั  บุญลา1 19,700.00 19,700.00

005998 นาง ขนิษฐา  นนัทะบนั2 1,500.00 1,500.00

006014 นางสาว ณฐัรยีา  บุญโท3 13,400.00 13,400.00

026947 นางสาว วชัรนิทร ์ มนัทรารกัษ์4 6,997.04 6,997.04

075773 นางสาว ศศนิิภา  พะวงั5 500.00 500.00

075774 นางสาว สฤตกมล  ทองเพญ็6 700.00 700.00

075775 นางสาว ธนัยวรี ์ กุลกจิ7 700.00 700.00

075795 นาง อุสชิา  ทาทอง8 1,300.00 1,300.00

700900 นางสาว มนสันนัท ์ วลิานนัท์9 9,404.44 9,404.44

701122 นางสาว ธติมิา  วงศภ์า10 2,700.00 2,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 56,901.48 56,901.48

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343003 อบต.กองโพน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

056747 นาง จนิตนา  คนใหญ่1 3,000.00 3,000.00

062750 จ่าเอก ประสทิธิ F  พลูเพิ�ม2 2,850.00 2,850.00

064851 นาง นิพา  ศรวีเิศษ3 2,000.00 2,000.00

065070 นาย จกัรพนัธ ์ ธนะวงศ์4 1,100.00 1,100.00

066663 นาง ปิยาพชัร  เหล่าบุตรสา5 14,550.00 14,550.00

073605 จ.อ. ธงเอก  เจรญิสขุ6 1,700.00 1,700.00

075585 นางสาว ปวณีรตัน์  เจรญิรตัน์7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,700.00 26,700.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343004 อบต.พงัเคน จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005513 นาย ชุมพล  ไชยคาํ1 500.00 500.00

012960 ว่าที�ร.ต. วบิรูณ์  ชาดาเมก็2 7,600.00 7,600.00

029039 *นาง วาสนา  ยนืยิ�ง3 4,000.00 4,000.00

030828 นาย สมพร  ใจสขุ4 5,000.00 5,000.00

030834 นาง วจิติรา  หลงชนิ5 6,250.00 6,250.00

030835 นางสาว จรีภคั  รอบรู้6 6,100.00 6,100.00

033428 นาย เรอืงศกัดิ F  ศรสีมยา7 5,650.00 5,650.00

043160 นาย คฑาวุธ  กุลบุตร8 2,000.00 2,000.00

049444 นาย วรีะศกัดิ F  สมัพะวงศ์9 6,850.00 6,850.00

055069 นางสาว อุไรพร  ชะอุ่มพนัธ์10 3,500.00 3,500.00

061924 นาง กานตส์นีิ  ชาตรี11 1,500.00 1,500.00

062203 นาย จาํลอง  แก่นพนัธ์12 2,550.00 2,550.00

062521 นางสาว วชัรนิทร ์ เสนาใหญ่13 4,450.00 4,450.00

068512 นาง อรณุี  ใจสขุ14 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 57,450.00 57,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343101 ทต.เหล่าเสือโก้ก จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010364 นาง สภุาณี  วรรณวตัิ1 22,294.95 22,294.95

010366 นาย วสัพล  ลาพน้2 750.00 750.00

010367 นางสาว กาญจนา  มแีสง3 1,900.00 1,900.00

023878 นาย มนตร ี นามเวช4 5,150.00 5,150.00

030836 *นาย ธกร  ภาระอุตสา่ห์5 3,600.00 3,600.00

057422 นางสาว ฐานิศวร ์ ฐานกุลเสฏฐ์6 3,000.00 3,000.00

700833 นาย ครรชติ  ปุสงิห์7 13,707.83 13,707.83

701004 นางสาว บุญญติา  อุม้บุญ8 3,150.00 3,150.00

701005 นาง ชญาดา  ภาระอุตสา่ห์9 8,950.00 8,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 62,502.78 62,502.78

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343102 อบต.โพนเมือง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005428 นาย ยทุธนา  สนิเตมิ1 2,000.00 2,000.00

043071 นาย พสิฐิ  จนัทรท์รง2 7,400.00 7,400.00

046171 *นาย เทพกร  แฝงวงศค์าํ3 1,500.00 1,500.00

050156 นาย ทองกร  จติรสงิห์4 13,150.00 13,150.00

052236 จ.อ. สมพร  อุ่นคาํ5 1,300.00 1,300.00

062999 นางสาว ปิ�นมณี  ทองหยอด6 7,650.00 7,650.00

070294 นางสาว ณทัฐญิา  ทองคาํใส7 4,900.00 4,900.00

070842 นางสาว พวงทอง  อดศิยัเดชรนิทร์8 8,400.00 8,400.00

072727 นาง เยาวนาถ  สวสัดี9 5,750.00 5,750.00

701045 นางสาว ศริพิร  บุญจรสั10 10,200.00 10,200.00

701046 นาย ทนงศกัดิ F  วรสาร11 1,900.00 1,900.00

701047 นาง ศกลวรรณ  กญัญพลิา12 3,100.00 3,100.00

701048 พ.จ.อ. วทิยา  โทแกว้13 10,800.00 10,800.00

701115 นาย ธนศกัดิ F  หอมหวล14 11,100.00 11,100.00

701154 นาย นิวตั ิ จนิาพร15 12,100.00 12,100.00

701164 นาย กติตศิกัดิ F  ธบิรูณ์บุญ16 5,050.00 5,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 106,300.00 106,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343103 อบต.แพงใหญ่ จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

006072 นาง นฤมติ  จนัทรส์วสัดิ F1 1,500.00 1,500.00

023776 นาย สวุชิา  สภุาจนัทร์2 500.00 500.00

045921 นาย สนุทร  จนัชะนะ3 500.00 500.00

055703 นางสาว พรพรรณ  พวงทอง4 500.00 500.00

700378 นาง ช่อผกา  มาลาดาษ5 9,100.00 9,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,100.00 12,100.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343104 อบต.หนองบก จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

010365 นาย สวุฒัน์  แสนทวสีขุ1 1,500.00 1,500.00

013869 นาง สภุาพ  แกว้สงา่2 5,900.00 5,900.00

014740 นาย วสนัต ์ บุญสภุาพ3 10,500.00 10,500.00

025409 นางสาว ทพิวรรณ  วระบุตร4 500.00 500.00

029077 นาง นิธยิาภกัค ์ บวัใหญ่5 500.00 500.00

032509 นางสาว กรรณิกา  ตรรีตัน์6 6,000.00 6,000.00

039419 นาง จุฑามาศ  พบลาภ7 18,487.40 18,487.40

043157 นาย สถติย ์ สวีสิทุธิ F8 1,300.00 1,300.00

071664 นาง นวลละออง  กติตภิาณุกุล9 1,100.00 1,100.00

071665 นาง อรพนิ  จนัทะรตัน์10 1,100.00 1,100.00

071666 นางสาว อญัชสิา  ใจเยน็11 1,100.00 1,100.00

071779 นางสาว พชรพร  สายป้อง12 900.00 900.00

801770 นาง เพญ็ศร ี สสีรรณ์13 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 49,387.40 49,387.40

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343201 อบต.แก่งโดม จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022048 นาง วารนิทร ์ แผน่ทอง1 9,200.00 9,200.00

041133 *นาย เพิ�มบุญ  สายเมฆ2 600.00 600.00

071605 นางสาว ศริขิวญั  เกณทวี3 4,050.00 4,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,850.00 13,850.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343202 ทต.ท่าช้าง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005465 นาง จรีะนนั  พฒันพนัธ์1 4,450.00 4,450.00

029036 นาย พรสวรรค ์ สขุยิ�ง2 5,700.00 5,700.00

032517 นาง นิตยา  ชนะกุล3 10,950.00 10,950.00

035761 นาย ประจกัษ์  หมุนแพง4 3,800.00 3,800.00

041134 นาย วร  ปดัถาพมิพ์5 500.00 500.00

047204 *นาย แส  สงิหษัฐติ6 199,388.75 14,538.24

048854 นางสาว วารณุี  หนองเป็ด7 2,550.00 2,550.00

049433 นาย พธิฐช์พงศ ์ พงศญ์าติ8 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 230,338.75 45,488.24

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343203 อบต.บุง่มะแลง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008835 นางสาว กฤษณี  งามเจรญิ1 17,000.00 17,000.00

017831 นาง จุฑามาศ  เพชรแ์สง2 2,300.00 2,300.00

027527 นางสาว มะล ิ ประดา3 500.00 500.00

029038 นางสาว นพมาศ  อุพนัทา4 15,550.00 15,550.00

029079 นางสาว สกุญัญา  ใจอารี5 7,900.00 7,900.00

064176 จ.ส.ต. ธรีะพล  มนตรโีพธิ F6 6,850.00 6,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 50,100.00 50,100.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343204 ทต.สว่าง จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008782 นาง เกสร  บุญมานสั1 36,500.00 10,613.33

032518 นางสาว สมจติ  มากดี2 9,800.00 9,800.00

060024 *นางสาว แสงระว ี ผลทวี3 4,119.69 3,112.32

072303 นาย สมพงษ์  พระสลกั4 12,500.00 12,500.00

701630 นาย กมล  พลหาญ5 3,600.00 3,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 66,519.69 39,625.65

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343301 อบต.ตาเกา จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005485 *นาย ธนาชยั  ปทุมศริทิพิ1 9,500.00 9,500.00

046175 ส.ต.ต. จุลพงษ์  เลอืกนารี2 3,800.00 3,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,300.00 13,300.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343302 อบต.ไพบลูย ์จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

035662 นาย ทพิยศ์ร  บุเงนิ1 14,250.00 14,250.00

700999 นาง กลัยา  นบนอบ2 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,450.00 18,450.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((343304 อบต.โคกสะอาด จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

011659 *นาง จนัทรเ์พญ็  ชนิวงค์1 3,000.00 3,000.00

074845 นาย แสงวทิยา  ชนิวงค์2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,500.00 4,500.00

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((345001 หน่วยงานอื�น จ.อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

005568 *นาง สขุศร ี กําเนิดสงิห์1 146,820.45 11,061.00

006034 นาย เอกพล  ตะนะดี2 500.00 500.00

011278 นาย เทวฤทธิ F  รุง่เรอืง3 750.00 750.00

018484 นางสาว สมุติรา  ญาตบิาํรงุ4 10,450.00 10,450.00

019599 *นาย สมคดิ  ไตรวงษ์5 79,409.02 8,185.17

022044 *นาย ณฏัฐพ์ฤท  อิ�มพรมราช6 122,926.22 14,672.31

023882 *นาย เกยีรตภิมู ิ มธีรรม7 540,200.99 540,200.99

026700 *นางสาว พสิมยั  ทาตะวตัร8 38,586.16 17,664.22

030778 นาย อดเิทพ  วนัทาพงษ์9 100,235.79 21,080.58

040628 *นาย จกัรณรงค ์ การภกัดี10 3,600.00 3,600.00

043170 *นาย ศุภกฤษ  บุญธรรม11 178,464.46 178,464.46

046132 *นาย ปรชีา  ยาตรา12 1,215.36 1,215.36

047203 *นาย กติตศิกัดิ F  รงคโ์ยธนิ13 127,403.86 6,612.98

047666 นาย อานุภาพ  อาบเงนิ14 56,912.59 5,127.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 1,407,474.90 819,584.07

(.........................................................)(............................................................)

ลงชื�อ เจา้หน้าที�การเงนิ ลงชื�อ ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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 &'((345001 หน่วยงานอื�น จ.อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลาํดบั ชาํระขั +นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

900191 นาง จารวุรรณ  การภกัดี1 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 0.00 0.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี+ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นไปตามมาตรา P�/ แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��P� อนัถอื

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั ,���.�� บาท
การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

3.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
P.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��P�

ขอ้ P�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���/��� 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*


