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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370002 อบจ.อาํนาจเจริญ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006294 นางสาว จรญิาภรณ์  การนิทร์1 26,800.00 26,800.00

032527 นาย มนูญ  ปรากฏ2 3,000.00 3,000.00

066997 นาย พทัธพล  เกื*อทาน3 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,900.00 31,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370101 ทม.อาํนาจเจริญ จ.อาํนาจเจริญ:

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

041126 *นางสาว พราวนภสั  หน่อแกว้1 1,500.00 1,500.00

700450 นาง วนีสั  ประสนิุงค์2 5,150.00 5,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,650.00 6,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370102 ทต.นํ$าปลีก จ.อาํนาจเจริญ:

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

006331 นางสาว เพญ็ประภา  เพง็พา1 3,300.00 3,300.00

025442 นาง ระพพีรรณ  ไชยพนัธ์2 8,000.00 8,000.00

700058 นาง ชุลติา  พละไกร3 15,500.00 15,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,800.00 26,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370103 อบต.บุง่ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006376 นาง นุจราภรณ์  บุญเสรฐิ1 1,500.00 1,500.00

015164 นาง วลัยล์ดัดา  ชยัปญัญา2 3,300.00 3,300.00

035659 นางสาว สขุมุณั  ปะหา3 16,071.78 16,071.78

042547 นาง ปุณยารตัน์  มุ่งดดีษิฐว์รกูล4 9,350.00 9,350.00

068319 นาย ธนภทัร  พนัธโ์คตร5 9,100.00 9,100.00

072565 นางสาว พรทพิย ์ ไชยดี6 6,700.00 6,700.00

074742 นางสาว ปณัณพร  นครราช7 500.00 500.00

700132 นาย พนัทพิย ์ วนัดวีงค์8 2,600.00 2,600.00

700133 นางสาว นภาพร  ชมภพูื*น9 13,700.00 13,700.00

700134 นาย วรีะศกัดิ S  สว่างแสง10 15,800.00 15,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 78,621.78 78,621.78

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370104 ทต.ไก่คาํ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006283 นาย เทวรรณ์  ไกยกจิ1 750.00 750.00

006321 นางสาว พรชนนั  สาํราญ2 7,500.00 7,500.00

029617 นาย ภาณุวฒัน์  โสคาํภา3 18,200.00 18,200.00

040666 นางสาว สรุชันี  กํามนัตะคณุ4 14,900.00 14,900.00

049455 นาง สพุรรณนี  อ่อนษา5 500.00 500.00

065073 นางสาว สริพิรรณ  พลเทพ6 9,550.00 9,550.00

069561 นางสาว นิภาภรณ์  พมิพห์าญ7 4,050.00 4,050.00

072149 นาย สธุรีพนัธุ ์ วเิวกวนิย์8 500.00 500.00

072150 นางสาว เปรมยดุา  ราชชมภู9 700.00 700.00

072794 นาง ละมยั  เจรญิวยั10 900.00 900.00

072795 นางสาว ณฐัรดา  คํ�าคณู11 1,300.00 1,300.00

072796 นางสาว รตันา  ทองสแีกว้12 900.00 900.00

072807 นาย มุกดา  สายสมุทร13 1,100.00 1,100.00

072857 นาง สพุฒัตรา  ผวิลมลู14 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 61,950.00 61,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370105 อบต.นาจิก จ.อาํนาจเจริญ:

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

006281 นาย ประเสรฐิ  สรุะวงศ์1 750.00 750.00

007317 นาย เรอืงฤทธิ S  สนุทรา2 3,000.00 3,000.00

012039 นาง เพญ็นภา  ชงิจนัทร์3 1,000.00 1,000.00

023556 นางสาว กลิ�นเพชร  โสภพินัธ์4 31,550.05 31,550.05

032542 นางสาว ชุตกิาญจน์  สายจนัดา5 2,650.00 2,650.00

046920 นาง อรทยั  สรุะวงศ์6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 39,450.05 39,450.05

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370106 อบต.ปลาค้าว จ.อาํนาจเจริญ:

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

006346 นาง อจัฉรา  ป้องปก1 19,300.00 19,300.00

009508 นางสาว วรรณเพญ็  พมิพส์ทุธิ S2 2,900.00 2,900.00

021303 นาย พงศศ์ริ ิ มงคลเสรมิ3 7,400.00 7,400.00

049456 นาง มะลวิลัย ์ รปูศรี4 500.00 500.00

056989 นาย ชนทตั  พรอ้มสขุ5 4,950.00 4,950.00

058246 นาง ณฐักฤตา  นนทวนั6 13,400.00 13,400.00

072417 ว่าที�ร.ต.หญงิ ลดัดา  บุญสภุาพ7 1,400.00 1,400.00

075748 นาย ประวทิย ์ ลาภสาร8 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   V  ราย 50,750.00 50,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370107 อบต.เหล่าพรวน จ.อาํนาจเจริญ:

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

030873 นาย พสิฒุชิยั  บุญสละ1 126,297.49 30,998.75

044086 นาง เครอืวลัย ์ กุลบุตร2 1,500.00 1,500.00

045249 นาง นปภชั  ธรรมแกว้3 3,000.00 3,000.00

054191 นาย สนัต ิ ลาภรตัน์4 500.00 500.00

070583 นาย อภชิาต ิ คาํจนัทร์5 1,500.00 1,500.00

701858 นางสาว ปารชิาต ิ เหมอืนเหลา6 4,750.00 4,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 137,547.49 42,248.75

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370108 อบต.สร้างนกทา จ.อาํนาจเจริญ:

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

029110 นางสาว พมิพใ์จ  มุธรรม1 9,550.00 9,550.00

029112 นาง อภญิญา  นิ*วทอง2 12,900.00 12,900.00

049779 นาย พรีวสั  ภหูมั �นเพยีร3 9,700.00 9,700.00

053219 นาง อญัชล ี เหน็สม4 1,500.00 1,500.00

059626 จ่าเอก พลัลภ  บุญเสรฐิ5 10,050.00 10,050.00

061558 นางสาว ณฐัรดา  ศรแีกว้6 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 45,600.00 45,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370109 อบต.คึมใหญ่ จ.อาํนาจเจริญ:

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

009970 นาย นิธ ิ ขนัธเกษ1 14,179.38 14,179.38

014536 นางสาว เพญ็ประภา  มณีสาย2 1,300.00 1,300.00

075109 นางสาว นวลศร ี พมิพช์ยั3 1,100.00 1,100.00

075110 นางสาว ปดวิรดัา  นามสขุี4 700.00 700.00

075111 นางสาว สายรุง้  ทางนะที5 1,100.00 1,100.00

075112 นาง จติตานนัท ์ สวีนัคาํ6 700.00 700.00

075113 นางสาว ดาวใจ  นนทะวงศ์7 700.00 700.00

075114 นาง วชิายาพร  ตาทพิย์8 900.00 900.00

075650 นางสาว รตัทยา  มุทาพร9 1,300.00 1,300.00

700367 นางสาว วรรณพร  จรญูภาค10 18,000.00 18,000.00

701030 นางสาว ธญัวรี ์ จารจุติต์11 4,700.00 4,700.00

701031 นางสาว สจุรติ  ศรพีรหม12 6,950.00 6,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 51,629.38 51,629.38

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370110 อบต.นาผอื จ.อาํนาจเจริญ:

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

005492 นางสาว พสิมยั  พระสรุกัษ์1 5,850.00 5,850.00

006280 นาย อนุชา  ธารรกัษ์2 3,200.00 3,200.00

017377 นางสาว นภาพร  ไชยดี3 500.00 500.00

029604 นางสาว อารยา  พชัราภรณ์4 14,250.00 14,250.00

032526 นาง นนทวนั  ไชยมาตร์5 11,350.00 11,350.00

052133 นาย เวสารชั  ปญัญาดษิฐ์6 3,950.00 3,950.00

057283 นางสาว กรรญภรณ์  หอมเมอืง7 1,800.00 1,800.00

057285 นาง ธชัญาพร  ศรธีริาช8 2,000.00 2,000.00

072783 นาย ปรชีา  ตาทพิย์9 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 44,000.00 44,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370111 อบต.นํ$าปลีก จ.อาํนาจเจริญ:

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

029607 นาง อาํพร  ไกยกจิ1 8,900.00 8,900.00

042561 นางสาว วบิลูยล์กัษณ์  ยาวะโนภาส2 3,300.00 3,300.00

072196 นางสาว วราภรณ์  ใจชุ่ม3 1,500.00 1,500.00

700709 นางสาว ขวญัฤด ี ดวงจนัทร์4 10,000.00 10,000.00

701543 นางสาว ธนัยพร  พนิาศภยั5 2,600.00 2,600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,300.00 26,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370112 ทต.นาวงั จ.อาํนาจเจริญ:

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

049141 นาง สงกรานต ์ พรมเสน1 3,000.00 3,000.00

072136 นาง นิรมล  พลูพนา2 1,700.00 1,700.00

072162 นาง เพชรชมภ ู เกษสพุรรณ์3 5,000.00 5,000.00

072163 นางสาว พรนภา  บุญสงู4 3,500.00 3,500.00

072164 นางสาว สจุติรา  จารจุติร5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,300.00 14,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370113 ทต.นาหมอม้า จ.อาํนาจเจริญ:

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

012792 นาง โสพศิฐา  สงิหแ์กว้1 7,900.00 7,900.00

070244 นาย อาจอง  รุง่เรอืง2 1,500.00 1,500.00

070245 ส.อ. อนุพงษ์  ชอบงาม3 1,100.00 1,100.00

070361 นาย ชยัวฒัน์  วงัคะฮาด4 2,007.89 2,007.89

700732 นาง อุไรวรรณ  สหีาสาร5 10,450.00 10,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 22,957.89 22,957.89

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370114 อบต.โนนโพธิE  จ.อาํนาจเจริญ:

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

006302 นาง ประภาวด ี วนัคาํ1 14,050.00 14,050.00

020525 นางสาว กลัยา  ทานุมา2 4,100.00 4,100.00

021315 นาย นฐัพงษ์  ไชยพนัธุ์3 6,700.00 6,700.00

021321 นาง วลิยั  ชยัธสิาร4 21,750.00 21,750.00

025438 นาย จกัร ี ณุวงษ์ศรี5 6,200.00 6,200.00

030877 นาง กาญจนา  รกัภกัดี6 20,500.00 20,500.00

062545 นางสาว อรนุช  ยนืสขุ7 800.00 800.00

063876 พ.จ.อ. เพลนิ  จนัทรส์ว่าง8 7,500.00 7,500.00

063877 นาง พณินะรฎั  เขม็ทอง9 7,650.00 7,650.00

063878 นาง นุชนาฏ  จนัทรเสนา10 13,750.00 13,750.00

064899 จ.อ. เพชรรงัสทิธิ S  สายธนู11 6,200.00 6,200.00

070840 นาง สมคดิ  เจรญิวงศ์12 1,100.00 1,100.00

071071 นาง วนิชา  พรพพิฒัน์13 13,900.00 13,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 124,200.00 124,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370115 อบต.โนนหนามแท่ง จ.อาํนาจเจริญ:

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

015160 นาง ณิศาชล  ศกัขนิาดี1 7,950.00 7,950.00

018007 นางสาว พมิพช์นก  พรอ้มไธสง2 19,300.00 19,300.00

034668 นางสาว อชนีิ  ไชยายงค์3 21,100.00 21,100.00

049155 นางสาว ณฏัฐนนัท ์ ชารมัย์4 6,050.00 6,050.00

063242 นางสาว ดวงจนัทร ์ แสนแดง5 2,000.00 2,000.00

070558 นาง เยน็ฤทยั  พมิล6 4,950.00 4,950.00

070778 นางสาว ศริริตัน์  วาดเจยีม7 5,100.00 5,100.00

073276 นางสาว องัคาร  สสีด8 900.00 900.00

701009 นาง อาํพร  สารพีนัธุ์9 8,300.00 8,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 75,650.00 75,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370116 อบต.ห้วยไร่ จ.อาํนาจเจริญ:

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

022195 นางสาว จรยิา  ลุนพนัธ์1 10,000.00 10,000.00

042545 นางสาว จนัทปัปภา  จนัทะศรี2 6,800.00 6,800.00

044087 นาง สมร  สตีะวนั3 2,350.00 2,350.00

044088 นาย พงศกร  พลเดช4 10,250.00 10,250.00

068240 นางสาว อนงคน์าฎ  มั �นคง5 10,600.00 10,600.00

070086 นาง ภคัณพชิญ์  ปรากฎ6 15,700.00 15,700.00

070159 นางสาว สารศิา  แสนมี7 700.00 700.00

072669 นาง ญาดา  นนทสงิห์8 7,000.00 7,000.00

700550 นางสาว สวุรรณา  แจง้จติร9 11,100.00 11,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 74,500.00 74,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370117 อบต.หนองมะแซว จ.อาํนาจเจริญ:

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

009507 นางสาว ทองจนัทร ์ เขม็สขุ1 14,650.00 14,650.00

032523 นาง หทยัรตัน์  ตน้พนัธ์2 3,250.00 3,250.00

035812 *นาย ยทุธชยั  ชาวะรกัษ์3 166,646.37 7,203.98

042553 นาง ราตร ี รปูโฉม4 7,050.00 7,050.00

070584 นาย สทุธศิกัดิ S  เอี�ยมเดชะศกัดิ S5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 192,496.37 33,053.98

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370118 อบต.กดุปลาดกุ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006357 นาย ประเสรฐิ  ปิยะพนัธ์1 500.00 500.00

006360 นาง ปราณี  กจิช่วย2 500.00 500.00

042548 นางสาว พมิพช์นก  กอ้นทอง3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,500.00 2,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370119 อบต.ดอนเมย จ.อาํนาจเจริญ:

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

042549 นาง ราวลัย ์ ภกัดยีทุธ1 12,200.00 12,200.00

045256 นางสาว รตันา  สดุสงัข์2 1,500.00 1,500.00

057130 นาย โชตทิวิตัถ ์ อุ่นทวง3 800.00 800.00

059036 นาง เยาวมาลย ์ ไชยแสง4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,000.00 15,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370120 ทต.นายม จ.อาํนาจเจริญ:

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

021317 นาง วราพร  บุตรี1 17,724.50 17,724.50

025441 นางสาว ไพศร ี พนัเทพ2 1,300.00 1,300.00

029117 *นางสาว วะไลภรณ์  ไชยโย3 26,120.51 5,685.01

067689 นางสาว ชยสิรา  ดานุวงค์4 57,000.00 5,379.71

072169 นางสาว ภทัรธ์ดิา  วงศย์ะรา5 900.00 900.00

072170 นางสาว ณิชาพทัร ์ ดอนชวนชม6 1,500.00 1,500.00

072171 นางสาว เบญจวรรณ  วริณุพนัธ์7 1,500.00 1,500.00

700261 นางสาว ปรมาพร  ชณิสทิธิ S8 15,550.00 15,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   V  ราย 121,595.01 49,539.22

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370121 อบต.นาแต้ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006377 *นาย วชริะ  มติรตระกูล1 4,000.00 4,000.00

012794 นางสาว วรารตัน์  เนตรวงค์2 7,400.00 7,400.00

015920 นาย คธารตัน์  ประดษิฐ3 2,600.00 2,600.00

049133 นางสาว ศรินิทรท์พิย ์ แสนโท4 4,750.00 4,750.00

052456 พ.อ.อ. สมศกัดิ S  เขมจริาธรา5 6,000.00 6,000.00

073069 นาย อนนัต ์ จารภุาค6 1,100.00 1,100.00

074892 นางสาว นิตยา  ชแูกว้7 900.00 900.00

700059 นางสาว พรทพิย ์ ไกยนารถ8 18,650.00 18,650.00

700061 นาง นวลละออง  พลธานี9 32,850.00 32,850.00

700062 นาง ปรยีณา  สะอาด10 23,500.00 23,500.00

700064 นาย วรีะศกัดิ S  มชียั11 11,950.00 11,950.00

700065 นางสาว กาญจณี  พรหมกาล12 16,650.00 16,650.00

700289 นาย สญัญา  พว่งสมบตัิ13 10,900.00 10,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 141,250.00 141,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370201 อบต.ชานุมาน จ.อาํนาจเจริญ:

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

025444 นาย อุทยั  สาํราญสขุ1 10,350.00 10,350.00

040668 นางสาว วรารตัน์  วงศษ์า2 3,550.76 3,550.76

073406 นาง อรด ี โคตคาํ3 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,400.76 15,400.76

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370202 ทต.ชานุมาน จ.อาํนาจเจริญ:

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

006327 นาย อธปิกจิจ ์ พงศด์ารา1 750.00 750.00

009502 นาง นฤพณั  สรุะพนิ2 1,300.00 1,300.00

070247 นางสาว วนิดา  จาํปาทอง3 9,700.00 9,700.00

701344 นาง นพมาส  บุญรุง่4 15,000.00 15,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,750.00 26,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370203 อบต.โคกสาร จ.อาํนาจเจริญ:

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

006324 นางสาว องัศุธร  นามตรง1 23,100.00 23,100.00

029609 นาง ธญัญรตัน์  ประทุมชาติ2 19,100.00 19,100.00

038866 นาง เสาวนี  วงคษ์าลี3 18,750.00 18,750.00

068964 นาง ธณชัวรี ์ วงชารี4 8,700.00 8,700.00

072132 นางสาว นิตยา  ไชยเนตร5 1,300.00 1,300.00

072322 นาง อญัชนา  ดอกพฒุ6 8,300.00 8,300.00

800720 นางสาว วรรณนิกา  สทีาเลศิ7 2,050.00 2,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 81,300.00 81,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370204 อบต.คาํเขื�อนแก้ว จ.อาํนาจเจริญ:

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

006354 *นาย ชาํนาญ  หมายมั �น1 78,351.51 78,351.51

066389 นางสาว ขวญัใจ  จนัทรแ์กว้2 7,000.00 7,000.00

066604 ส.อ. บุญญฤทธิ S  สทีอง3 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 88,351.51 88,351.51

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370205 ทต.โคกก่ง จ.อาํนาจเจริญ:

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

019579 *ส.ต.อ. บุญสง่ถงึ  รกัษาศรี1 10,000.00 10,000.00

023865 นาย ทวทิย ์ พรมลี2 5,650.00 5,650.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370206 อบต.ป่าก่อ จ.อาํนาจเจริญ:

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

020545 *นางสาว สพุตัรา  กุมารสทิธิ S1 9,609.09 3,935.39

056205 นาย วรีะพงษ์  เบกิบาน2 8,400.00 8,400.00

071838 นางสาว วไิล  วะยะลุน3 1,950.00 1,950.00

701757 นาย อนนัต ์ บุญแสง4 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,859.09 15,185.39

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370301 ทต.ปทมุราชวงศา จ.อาํนาจเจริญ:

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

006299 นาง สจุนิดา  ช่วยคณู1 6,850.00 6,850.00

020553 นาย อนุสรณ์  วสีเพญ็2 6,100.00 6,100.00

073138 นาง นิรมล  บุญสงิห์3 5,400.00 5,400.00

700874 นาย สพุจน์  ชรูตัน์4 2,950.00 2,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,300.00 21,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370302 ทต.หนองข่า จ.อาํนาจเจริญ:

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

042550 นางสาว กนิษฐา  สนัตะวงค์1 6,550.00 6,550.00

073713 นางสาว สปุรยีา  บุญพนัธ์2 900.00 900.00

700547 นางสาว ณฐัชยาพร  จนัทบาล3 10,473.74 10,473.74

700875 นาย ชาญชยั  หลกัคาํ4 19,966.90 10,123.25

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,890.64 28,046.99

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370303 อบต.คาํโพน จ.อาํนาจเจริญ:

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

044430 นางสาว สรินิยา  แสนธสิาร1 500.00 500.00

047541 นางสาว คณิตตา  มาบงั2 600.00 600.00

051876 *จ.อ. ประมลู  นามแสน3 185,228.19 8,604.77

055039 *นาง ขนิษฐา  คาํวนั4 7,150.00 7,150.00

059108 นางสาว ปทัมาสน์  บุญเอนก5 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 193,978.19 17,354.77

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370304 อบต.นาหว้า จ.อาํนาจเจริญ:

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

029118 *นาย โยธนิ  อุปรสิาร1 126,965.58 15,988.74

700211 นาย ชดิพงษ์  วงษ์ละคร2 18,785.20 18,785.20

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 145,750.78 34,773.94

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370305 อบต.ลือ จ.อาํนาจเจริญ:

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

022689 นาง วลิาสณิี  จุกจนัทร์1 1,700.00 1,700.00

035806 นาง ปฐมพร  รกัษาสตัย์2 17,650.00 17,650.00

045928 นาย อธภิทัร  วรรณโสภา3 1,000.00 1,000.00

053769 นาย ศราวุธ  ทาทอง4 9,608.18 9,608.18

058072 นางสาว รจนา  พนัธจ์าํปา5 4,950.00 4,950.00

069691 นางสาว ศริวิรรณ  ตน้โพธิ S6 24,200.00 8,304.51

801789 นางสาว อาทรทพิย ์ ยอดหอ7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 59,608.18 43,712.69

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370306 ทต.ห้วย จ.อาํนาจเจริญ:

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

006335 นางสาว เกยีรตสิดุา  สง่สขุเลศิสนัติ1 1,000.00 1,000.00

008851 นาง ดาวรุง้  ชยับรรฑติย์2 11,500.00 11,500.00

026704 นาย ธรีภทัร ์ รมุา3 750.00 750.00

057620 ว่าที�ร.ต. ปรญิญา  อฒัจกัร4 500.00 500.00

062250 นางสาว แอนนา  อนิบุตร5 600.00 600.00

700004 นาง รตันากร  กอ้นทอง6 10,050.00 10,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,400.00 24,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370307 อบต.โนนงาม จ.อาํนาจเจริญ:

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

013874 นางสาว ปิยาภรณ์  มุทาพร1 1,300.00 1,300.00

015873 นาย ประยงค ์ สายตา2 6,050.00 6,050.00

029116 นาย สรุพงษ์  พทุธวิงศ์3 15,300.00 15,300.00

049140 นางสาว จุไรรตัน์  อนิบุตร4 3,250.00 3,250.00

049837 นางสาว สดุารตัน์  จรยิะกุลเดโช5 500.00 500.00

049838 นางสาว กฤษณารตัน์  กุลสงิห์6 20,500.00 20,500.00

059477 นาง ขวญัใจ  เงนิหมื�น7 1,100.00 1,100.00

062304 นาง พษิณุกรณ์  เขม็แกว้8 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   V  ราย 49,000.00 49,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370308 ทต.นาป่าแซง จ.อาํนาจเจริญ:

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

006341 นาง นภาพร  เพชรพมิพ์1 8,000.00 8,000.00

046924 นาย วทิยา  ทวพีนัธ์2 2,000.00 2,000.00

068320 นางสาว ศุภกัษร  มศีรี3 2,600.00 2,600.00

068661 นางสาว ทศิากร  จารวุนั4 4,450.00 4,450.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370401 อบต.พนา จ.อาํนาจเจริญ:

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

013871 นาง ชณกพร  หนูสนิ1 10,900.00 10,900.00

055971 นางสาว ณภทัรรพ ี อมรสนิ2 500.00 500.00

058243 นางสาว บรบิรูณ์  สงิหน์าค3 1,000.00 1,000.00

058244 นางสาว รชัดาภรณ์  ผาใหญ่4 7,407.53 7,407.53

074885 นางสาว จรีา  เผา่ผา5 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,307.53 21,307.53

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370402 ทต.พนา จ.อาํนาจเจริญ:

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

029625 นาง พชัรนิทร ์ บุญรตัน์1 4,700.00 4,700.00

045260 นางสาว สกุญัญา  บาระมี2 1,000.00 1,000.00

058119 นางสาว สชุาดา  กระดาษ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 6,200.00 6,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370403 อบต.จานลาน จ.อาํนาจเจริญ:

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

058245 นาง ยวุด ี ทองอ่อน1 4,700.00 4,700.00

063458 นางสาว สนีินาฏ  ทนงค์2 3,150.00 3,150.00

071323 นาง ลคัณา  ธมิาพาน3 4,884.93 4,884.93

072038 นาง สมใจ  ชยัมุงคณุ4 900.00 900.00

701447 นางสาว ชนมนิ์ภา  ทรพัยค์ ั �ง5 9,550.00 9,550.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,184.93 23,184.93

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370404 อบต.ไม้กลอน จ.อาํนาจเจริญ:

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

068831 นางสาว ภคัทริา  สงิหน์าค1 1,100.00 1,100.00

068832 นาง จงรกัษ์  แกว้สาธร2 1,100.00 1,100.00

068839 นาง ยพุาพรรณ  สมเนตร3 8,350.00 8,350.00

072121 นาง วบิลูย ์ สรอ้ยสขุ4 1,100.00 1,100.00

072135 นาง สภุาพร  ปญัญาดี5 1,100.00 1,100.00

074289 ส.อ. อาํคา  วงเวยีน6 700.00 700.00

074290 นางสาว วลัลภา  ศรภีกัดี7 500.00 500.00

701051 นาง สวิพร  นีระพาศ8 12,850.00 12,850.00

701052 นาย ไสว  ศุภเสถยีร9 3,400.00 3,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 30,200.00 30,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370405 ทต.พระเหลา จ.อาํนาจเจริญ:

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

064611 นาย แหวนเพชร  เกษเพชร1 3,300.00 3,300.00

701134 นางสาว ศรชิาดา  เยน็ทั �ว2 17,450.00 17,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,750.00 20,750.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370406 ทต.สามหนอง จ.อาํนาจเจริญ:

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

006373 นางสาว ปภากติตยิา  ขนัธช่์วย1 10,950.00 10,950.00

043749 *นาย บรรหาญ  วงษาพรหม2 8,000.00 8,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,950.00 18,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370502 ทต.เสนางคนิคม จ.อาํนาจเจริญ:

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

017382 นางสาว สนุนัทา  เจรญิชยั1 12,350.00 12,350.00

017384 นางสาว วนิดา  คณูคล่อง2 16,400.00 16,400.00

040675 นาง อภสิรา  ยอดมงคล3 5,800.00 5,800.00

041237 นาย ไพศาล  แสงจนัทร์4 750.00 750.00

058480 นางสาว ปุณยวรี ์ เหรยีญธงชยักุล5 5,850.00 5,850.00

700011 นาย พงศอ์มร  ปรากฎ6 11,150.00 11,150.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 52,300.00 52,300.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370503 อบต.โพนทอง จ.อาํนาจเจริญ:

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

029613 นางสาว นิกรณ์รตัน์  ศรมีาชยั มนีา1 1,100.00 1,100.00

029614 นาย ทว ี บวัเผื�อน2 5,750.00 5,750.00

032536 นางสาว เหรยีญชยั  วงพจิติร3 500.00 500.00

054092 นาย สกลเขต  ทศับุตร4 3,950.00 3,950.00

059927 จ่าเอก อภยั  ทองโกฏิ5 1,000.00 1,000.00

700003 นาง นงนุช  ถมปทัม์6 24,806.71 24,806.71

700876 นางสาว อุบล  โสเสมอ7 3,500.00 3,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 40,606.71 40,606.71

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370504 อบต.ไร่สีสกุ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006286 นาง จุตพิร  เกษกุล1 17,300.00 17,300.00

018383 นางสาว เบญ็จวรรณ์  จนัน้อย2 3,000.00 3,000.00

032538 นางสาว สพุรรษา  ศรวีะกุล3 9,400.00 9,400.00

067248 นางสาว หทยัทพิย ์ สขุชยั4 4,650.00 4,650.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 34,350.00 34,350.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370505 อบต.นาเวียง จ.อาํนาจเจริญ:

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

006308 นาง กาญจนี  เจยีมพานิช1 1,500.00 1,500.00

012034 นาย ภญิโญ  ไกรษี2 6,800.00 6,800.00

012038 นาง เตอืนฤทยั  หอมจนัทร์3 13,200.00 13,200.00

017379 นาง จริาวรรณ  พรมรตัน์4 10,050.00 10,050.00

029113 นาง ขวญัตา  ใจทน5 8,150.00 8,150.00

035817 นาง กลัยาณี  งามวงศ์6 3,700.00 3,700.00

050477 นาง สขุจติร  ศรมีาชยั7 7,450.00 7,450.00

050479 นาง สาวติร ี ศรนีาม8 3,050.00 3,050.00

058564 นาง กนัตยิา  บุญทา9 4,450.00 4,450.00

068097 นาง กุลสิรา  จมูดอก10 3,750.00 3,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 62,100.00 62,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370506 อบต.หนองไฮ จ.อาํนาจเจริญ:

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

020509 นาย ประพาส  ปฏชิยั1 14,807.91 14,807.91

033513 นางสาว ณฐัธญัรดา  คล่องดี2 1,500.00 1,500.00

038193 นาง รตัตยิา  อนิทรก์อง3 14,500.00 14,500.00

057732 พ.จ.อ. บุญมา  บุศดี4 14,000.00 14,000.00

700147 นางสาว อนัตกิา  โล่หค์าํ5 5,100.00 5,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 49,907.91 49,907.91

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370507 อบต.หนองสามสี จ.อาํนาจเจริญ:

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

012037 นาง ธญัญรตัน์  พลิะมาตย์1 4,900.00 4,900.00

025449 นางสาว ยพุนิ  จนัทรถ์อด2 7,250.00 7,250.00

032540 นาง ภารด ี ทองอุ่น3 2,000.00 2,000.00

035808 นางสาว อาพร  ไดเ้ลศิ4 500.00 500.00

046664 จ.อ. ศรชยั  กุลบุตร5 750.00 750.00

052132 นาง ธญัลกัษณ์  ปญัญาดษิฐ์6 13,150.00 13,150.00

058249 นาง ทศันีย ์ ปญัญาดษิฐ์7 4,700.00 4,700.00

058250 นาง มาลา  กลัยา8 18,249.86 18,249.86

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   V  ราย 51,499.86 51,499.86

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370508 ทต.รตันวารีศรีเจริญ จ.อาํนาจเจริญ:

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

021313 นางสาว ปิ�นปภา  กนัหะคณุ1 2,000.00 2,000.00

042555 นางสาว วชัรยีา  โสคาํภา2 13,650.00 13,650.00

068683 นาย ทสัเทพ  ชานุชติร์3 18,300.00 18,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,950.00 33,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370602 ทต.หวัตะพาน จ.อาํนาจเจริญ:

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

068175 นาย คาเชน  ผลชพูงษ์1 28,354.96 28,354.96

070982 นางสาว มยรุฉตัร  ทองโพธิ Sศรี2 1,100.00 1,100.00

070983 นางสาว สพุรรษา  นารบีุตร3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 30,354.96 30,354.96

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370603 อบต.คาํพระ จ.อาํนาจเจริญ:

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

036558 *นาย ภราดร  บุญทศ1 2,400.00 2,400.00

038870 นาง มะล ิ โขมะนาม2 16,500.00 16,500.00

042552 นาย สถติยพ์ร  เบา้ทอง3 11,500.00 11,500.00

068830 นาย สญัชยั  อุ่นวงศ์4 14,450.00 14,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 44,850.00 44,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370604 ทต.เคง็ใหญ่ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006295 นาย อาํนาจ  อุตสาหพนัธ์1 1,100.00 1,100.00

006304 นาย รกัชยั  บาระมี2 14,800.00 14,800.00

006306 นาง ชื�นใจ  บาระมี3 13,450.00 13,450.00

006307 นาย ธวชั  จนัทวรรณ4 6,600.00 6,600.00

038869 นางสาว ณฎัฐาภริมณ์  บาระมี5 7,150.00 7,150.00

044434 นาย พทิกัษ์ประชา  พนัจนัลา6 1,100.00 1,100.00

054532 นาง อาภสัรา  คณูคล่อง7 5,250.00 5,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 49,450.00 49,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370605 อบต.หนองแก้ว จ.อาํนาจเจริญ:

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

012797 นาย ปรชีา  สายวรณ์1 7,450.00 7,450.00

029623 นางสาว กมุทากร  จนัทวงค์2 7,050.00 7,050.00

035824 นาย กรชิ  โคตะพนัธุ์3 5,250.00 5,250.00

051609 นาย วรีะวตัร ์ สมบรูณ์4 1,300.00 1,300.00

700870 นางสาว รนิทรน์พชัร ์ พรมชยั5 10,976.61 10,976.61

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,026.61 32,026.61

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370606 อบต.โพนเมืองน้อย จ.อาํนาจเจริญ:

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

006305 จ.ส.ต. ชพลวชัร ์ มุ่งดดีษิฐว์รกูล1 12,100.00 12,100.00

009504 นาย รพพีงษ์  คนไทย2 5,100.00 5,100.00

015795 นาย สรุเชษฐ  จานเขื�อง3 10,000.00 10,000.00

043187 ว่าที�ร.ต.หญงิ จุรพีร  ยนืสขุ4 3,950.00 3,950.00

043188 นางสาว อรสา  ขรีะมาตย์5 1,100.00 1,100.00

073715 นาง ณิชกานต ์ หอมใจ6 5,350.00 5,350.00

074365 นางสาว นงคนุ์ช  บู่แกว้7 900.00 900.00

700131 นางสาว สจุติรา  กนัยามาศ8 20,950.00 20,950.00

700549 นาง สสนินัท ์ พาวงษ์เจรญิโชติ9 10,550.00 10,550.00

701698 นาย จรสัพล  อาบทอง10 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 72,100.00 72,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370607 อบต.สร้างถ่อน้อย จ.อาํนาจเจริญ:

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

027598 นาย ธนิต  เสยีงใส1 1,000.00 1,000.00

045265 นาง สนุทร  ฤกษ์ใหญ่2 10,500.00 10,500.00

056528 นาย ยอดเพชร  พรมหล่อ3 500.00 500.00

056529 นาย เชวงศกัดิ S  พทุโธ4 500.00 500.00

056531 นาย สมชาย  ตน้เชื*อ5 500.00 500.00

067421 นาย จกัรพนัธ ์ แนววนั6 900.00 900.00

071917 นางสาว อณฐัชาฎา  บุดดวีงศ์7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   M  ราย 15,400.00 15,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370608 อบต.จิกดู่ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006378 นาย เกยีรตเิกรยีงไกร  ดอกอนิทร์1 7,950.00 7,950.00

009511 นางสาว สภุาพร  ไชยสทิธิ S2 18,100.00 18,100.00

043190 นาย ธรีศกัดิ S  ยนืยง3 1,100.00 1,100.00

043191 นาย ยอดศกัดิ S  เกษเงนิ4 9,000.00 9,000.00

049954 นาย ชยัยนต ์ สายศกัดา5 21,450.00 21,450.00

051210 นาย สทิธพิงษ์  เพิ�มพลู6 500.00 500.00

070352 นาย ปรชีา  สงิหช์ู7 1,200.00 1,200.00

070353 นางสาว วไิลลกัษณ์  แก่นจนัทร์8 7,050.00 7,050.00

071088 นางสาว เกษศรินิทร ์ สาสาร9 200.00 200.00

071094 นาง เกตุสรินิทร ์ ผลวเิศษสทิธิ S10 200.00 200.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370701 ทต.อาํนาจ จ.อาํนาจเจริญ:

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

039408 นาง พดัชา  ชาญสอน1 17,500.00 17,500.00

067574 นาง เกษมณีย ์ คาํมั �นทลู2 15,629.60 15,629.60

067575 นาง ปราณิสา  สายสนิ3 9,350.00 9,350.00

070941 นาย สมพงษ์  ศรณัยธ์รรมกุล4 6,000.00 6,000.00

073716 นาย ประสบโชค  เพญ็จนัทร์5 1,100.00 1,100.00

700392 นางสาว พชัรนิทร ์ ดาวลัย์6 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 50,879.60 50,879.60

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370703 ทต.ดงมะยาง จ.อาํนาจเจริญ:

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

700213 *นางสาว สมุนตว์ลัย ์ ธบิรูณ์บุญ1 1,300.00 1,300.00

700214 *นาย กริต ิ มแีวว2 4,400.00 4,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,700.00 5,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370704 ทต.เปือย จ.อาํนาจเจริญ:

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

006355 นาง กญัตกิา  ทองขาว1 5,700.00 5,700.00

015679 นาย อรรถพร  ศรสีรุะ2 13,150.00 13,150.00

042488 นาย บุญสงค ์ บุราญรมย์3 9,350.00 9,350.00

042557 นาง อนุรกัษ์  ไชยพจน์4 17,700.00 17,700.00

042558 นาง รจนา  วรจติร5 20,950.00 20,950.00

044085 นาย จริายทุธ  จนัทพนัธ์6 13,700.00 13,700.00

049132 นาง เบญจวรรณ  จานเขื�อง7 6,850.00 6,850.00

068271 นาง สพุตัรา  วรรณสนิธุ์8 10,300.00 10,300.00

069324 ส.อ. อนุสรณ์  วามะลุน9 12,750.00 12,750.00

069491 นางสาว สภุาวด ี แผลงศร10 10,250.00 10,250.00

070699 นางสาว รชัฎาภรณ์  หา้วหาญ11 15,500.00 15,500.00

073714 นาย เตชะพงศ ์ มแีสง12 900.00 900.00

074744 นางสาว แสงมณี  แพงจ่าย13 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 137,800.00 137,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370705 อบต.ดงบงั จ.อาํนาจเจริญ:

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

006316 นางสาว นุสรยี ์ พฒันะราช1 750.00 750.00

017833 นาง ประไพศร ี เศวตธรรม2 17,300.00 17,300.00

022191 ว่าที�ร.ต. กติตพิล  สรอ้ยสนธิ S3 13,400.62 13,400.62

025445 นางสาว วราพร  อนิหงษา4 8,350.00 8,350.00

029624 นาย พะเนียง  ช่างดาํ5 20,550.00 20,550.00

030879 นางสาว สายสดุา  อนิหงษา6 7,050.00 7,050.00

049454 นางสาว อรทยั  บุญทา7 9,300.00 9,300.00

068516 นาย ทองพนัธ ์ องอาจดวงพลิา8 26,800.00 26,800.00

072177 นาง เตอืนใจ  ลุสมบตัิ9 7,300.00 7,300.00

700883 นาง จนิตนา  พนัธุมา10 9,600.00 9,600.00

700884 นาย ฐปนโชต ิ สวุะศรี11 14,400.00 14,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 134,800.62 134,800.62

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370706 อบต.ไร่ขี จ.อาํนาจเจริญ:

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

029626 นางสาว ดรรชนี  นิลภาทย์1 750.00 750.00

047688 นาย พนัธกานต ์ วชิาชาติ2 500.00 500.00

064474 นางสาว ภสัสร  ยอดสงิห์3 1,100.00 1,100.00

074321 นางสาว วงเดอืน  บุญสมิ4 1,500.00 1,500.00

700332 นาย ธวชัชยั  เพยีลา5 32,592.30 32,592.30

701175 นางสาว วรรณิภา  จนัลาภา6 10,400.00 10,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 46,842.30 46,842.30

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370707 อบต.แมด จ.อาํนาจเจริญ:

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

020522 นาย เถาวลัย ์ บุญหนา1 9,100.00 9,100.00

068885 นางสาว กนกวรรณ  โกกาพนัธ์2 10,350.00 10,350.00

071450 นางสาว กญัญาพชัร  เกตุสทิธสิวุรรณ์3 700.00 700.00

072899 นางสาว นฤมล  ศรธีร4 900.00 900.00

700192 นาง พชัรนนัท ์ เกตุสทิธสิวุรรณ์5 12,822.97 7,775.60

700212 นาง สธุดา  เหมตัธุรนิทร์6 10,050.00 10,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 43,922.97 38,875.60

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370708 ทต.โคกกลาง จ.อาํนาจเจริญ:

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

008823 นาง อรวรรณ  บุญทอง1 22,600.00 22,600.00

012028 นาง ลขิติตยิา  หลา้มาชน2 31,421.20 31,421.20

015161 นางสาว สคุนธ ์ ศรสีะอาด3 12,700.00 12,700.00

015581 นางสาว ศริกิร  คาํชาลี4 9,350.00 9,350.00

021297 นาย อภชิาต ิ เฉลมิวงศ์5 6,900.00 6,900.00

029111 นาง กญัณภทัร  ตาทพิย์6 7,050.00 7,050.00

038871 นางสาว นภสักร  ยอดมงคล7 8,100.00 8,100.00

044090 นาง สรุชิยา  จนัทะชติ8 6,450.00 6,450.00

059493 นาย ชยัวชิติ  สานุทศัน์9 9,750.00 9,750.00

072933 นางสาว นรสิา  อนุมาตย์10 6,700.00 6,700.00

073717 นาย ศกัดิ Sอรญั  เกดิกลาง11 900.00 900.00

073718 นาย เชาวลติร  นิลแสง12 900.00 900.00

700733 นาย ธนภณ  จนัดาวงศ์13 12,250.00 12,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 135,071.20 135,071.20

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((370709 ทต.สิริเสนางค ์จ.อาํนาจเจริญ:

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

025344 *นาง วนัด ี จาํปาพรม1 1,957.51 1,957.51

033828 นางสาว ชนญัญา  มทีรพัย์2 5,550.00 5,550.00

042559 นางสาว สพุรรษา  จนัทาธอน3 4,450.00 4,450.00

043184 นาง ลดัดา  สารธมิา4 18,150.00 18,150.00

067579 จ.ส.ท. ภญิโญ  โสดาภกัดิ S5 2,000.00 2,000.00

075487 นางสาว ทพิยป์ระพร  นนัทะวงศ์6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,807.51 32,807.51

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((375001 หน่วยงานอื�น จ.อาํนาจเจริญ จ.อาํนาจเจริญ:

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

006292 นาง เทพนุสรณ์  ฤทธทิศิ1 91,705.89 26,769.31

009971 นางสาว พกัตรเ์พยีงเพญ็  เจรญิชยั2 11,900.00 11,900.00

043180 *นาย วชิยชนม ์ ชาลชีล3 75,898.58 7,497.13

050475 *นาง ประภาพร  จารวุงค์4 215,698.36 13,456.30

062957 นาย ศกัดิ Sนคร  ตาทอง5 22,392.02 5,478.12

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 417,594.85 65,100.86

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ*นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน ,���.�� บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,���.�� บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
M.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

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

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

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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


