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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580002 อบจ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน:

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

000210 นาย สทุธศลิป์  ศรเีมอืง1 7,200.00 7,200.00

009423 นาง วรินัญา  คาํผง2 1,500.00 1,500.00

040803 นาง ศรสีดุา  เพช็รฎา3 11,200.00 11,200.00

056396 นาง ฉตัราพร  ใจสม4 10,200.00 10,200.00

062598 นาง สทุธพิร  สาํราญไพรวลัย์5 1,100.00 1,100.00

067565 นางสาว จุฑามณี  สกุลสขุสนัต์6 6,450.00 6,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,650.00 37,650.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580101 ทม.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน:

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

000827 นางสาว ปาณิสรา  วชริะโภคะกุล1 1,300.00 1,300.00

070286 นางสาว กนกวรรณ  สวุรรณนิยม2 11,723.33 11,723.33

074171 นางสาว อมัพวา  คาํตั Tน3 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,723.33 13,723.33

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580103 อบต.ห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

002258 นางสาว จติตภิาดา  วทิยาชชัวาล1 7,000.00 7,000.00

017639 นาง ทศัณีย ์ มติรประเสรฐิยิ�ง2 1,000.00 1,000.00

067128 นางสาว สธุาสนีิ  สรุยิะ3 600.00 600.00

067129 นางสาว อารสิา  ฮ่องสอนรกัษ์4 500.00 500.00

067134 นาย ศวิกร  กําป ั �น5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,700.00 9,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580104 อบต.ผาบอ่ง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

000853 นางสาว อารยี ์ ทรพัยค์ง1 4,456.09 4,456.09

019699 นางสาว ศรญัญา  ป ั )นรุง่2 90,162.08 10,011.44

019704 นาย ฤชา  อ่อนนุ่ม3 500.00 500.00

019707 นาย อาทติย ์ อุ่นนุช4 5,450.00 5,450.00

036935 นาย ปราโมทย ์ มนทนม5 2,000.00 2,000.00

048580 นาง มนสันนัท ์ วทิยาธมนนัท์6 500.00 500.00

065612 นางสาว จตัตุภรณ์  ปญัญา7 13,161.48 13,161.48

069902 นางสาว จริาภรณ์  ธรรมใจ8 1,100.00 1,100.00

073786 นาง จติราพร  หงษ์บนิ9 6,500.00 6,500.00

073843 นางสาว นวลจนัทร ์ นวลคาํ10 6,700.00 6,700.00

073844 นาง ชุตาภา  สบืเจ๊ก11 6,350.00 6,350.00

073845 นางสาว พรรณี  แดงคาํดี12 700.00 700.00

073859 นางสาว ญาณิศา  ประกอบการ13 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 138,079.65 57,929.01

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580105 อบต.ปางหม ูจ.แม่ฮ่องสอน:

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

002766 นางสาว อญัชล ี มาลา1 10,350.00 10,350.00

028304 นาย จริพนัธ ์ มุ่งเจรญิ2 2,000.00 2,000.00

036947 นาย อภริกัษ์  นิลไพบลูย์3 1,100.00 1,100.00

062534 นาง อภนินัท ์ เครอืซุย4 500.00 500.00

065565 นาง นาร ี ศรเีกาะศกัดิ Y5 600.00 600.00

069490 นางสาว นภาภรณ์  เวชกจิ6 500.00 500.00

072036 นาย รตันะ  หว่าละ7 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 16,550.00 16,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580106 อบต.หมอกจาํแป่ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

000211 นาง รตันา  ลลีาดี1 29,500.00 29,500.00

029833 นางสาว สมุนิตรา  กนัทาหอม2 13,550.94 13,550.94

044646 นาย ธวชัชยั  ทมินิกุล3 26,800.00 26,800.00

062499 นาง มารสิา  ทมินิกุล4 4,750.00 4,750.00

064750 นาง นภา  นาคเจรญิ5 16,200.00 16,200.00

071785 นาย อนุสรณ์  ชยัศริิ6 21,500.00 21,500.00

701132 นาง ปทัมา  ไชยพรหม7 17,850.00 17,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 130,150.94 130,150.94

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580107 อบต.ห้วยผา จ.แม่ฮ่องสอน:

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

000208 นาง นญัตพร  ชายสบืสกุล1 7,950.00 7,950.00

051470 นาย วรีะพนัธ ์ หฏัฐะวสกุุล2 3,000.00 3,000.00

067505 นางสาว แสงจนัทร ์ วงศนิ์พล3 800.00 800.00

067506 นางสาว ญาณี  ศรชุ่ีม4 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   K  ราย 13,850.00 13,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580108 อบต.ห้วยปลิูง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

069474 นางสาว จนิตนา  กรรณิการ์1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580201 อบต.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน:

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

075563 นาย ธนโชต ิ โก่งสายเงนิ1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580202 ทต.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน:

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

029834 นาย ปรชีาพล  คาํแสน1 4,350.00 4,350.00

063412 นาง เกษศรินิทร ์ เอกจนัทร์2 600.00 600.00

071398 นางสาว แสงดาว  วนาสวรรค์3 1,500.00 1,500.00

073359 นาง ยภุาวด ี คาํแสน4 6,500.00 6,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   K  ราย 12,950.00 12,950.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580203 อบต.แม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน:

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

012552 *นาย สมชาย  ป ั Tนมาเชื)อ1 205,534.34 18,211.01

025897 *นางสาว เรณู  วงศค์าํ2 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 209,734.34 22,411.01

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580204 อบต.เมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน:

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

042193 นาง กติมิา  จนัทรโ์อภาส1 13,000.00 13,000.00

044227 *นางสาว สภุาพร  สอนบาลี2 3,600.00 3,600.00

045024 นาย ชยัวุฒ ิ ชนิิ3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 17,100.00 17,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580205 อบต.แม่ยวมน้อย จ.แม่ฮ่องสอน:

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

067471 นาย บุญช่วย  ใจจอมกุล1 1,300.00 1,300.00

070541 นางสาว สพุตัรา  วนาวไิลกุล2 1,000.00 1,000.00

073880 นางสาว สดุา  กอ้นตั )งตรงจติ3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,200.00 3,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580206 อบต.แม่กิC  จ.แม่ฮ่องสอน:

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

053850 นาย ธนวรรธน์  ใจจา1 1,000.00 1,000.00

068668 นางสาว กนิรยี ์ เวชกจิ2 4,100.00 4,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,100.00 5,100.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580207 อบต.แม่อคูอ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

049565 ว่าที�ร.ต.หญงิ ญาญานี  โกสมุ1 500.00 500.00

072557 นางสาว ณฐัปภสัร ์ ศนูยร์วมใจ2 700.00 700.00

072558 นางสาว ศรพีรรณ  โสมนสับวร3 1,100.00 1,100.00

072559 นางสาว ประภาวณิี  เป็งนาค4 6,900.00 6,900.00

072560 นาย คณิศร  ไพรเสรี5 1,100.00 1,100.00

072567 นาย ณฐัดนยั  ทานศลิา6 500.00 500.00

072702 นาง ทานตะวนั  นนัทา7 7,100.00 7,100.00

072703 นาย ทรงกลด  อุ่นนุช8 12,007.02 7,639.01

700287 นางสาว สจุติราภรณ์  คงแกว้9 11,800.00 11,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 41,707.02 37,339.01

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580302 อบต.เวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

069132 นาย ณฐัพล  มายพุนั1 17,450.00 17,450.00

069625 นาง ดวงใจ  จนัทรร์ตัน์2 8,450.00 8,450.00

069626 นางสาว รุง่นภา  มงคล3 5,550.00 5,550.00

069627 นางสาว ชนิกา  ทศัน์ศริิ4 8,255.84 8,255.84

073511 นาง ธพิารนินท ์ อคัพรีพงศ์5 700.00 700.00

073512 นาย ปฐมพงษ์  แสงโชติ6 3,550.00 3,550.00

073870 นาง กญัณิกา  กอ้นแกว้7 700.00 700.00

701084 นางสาว จุฑามาศ  ดบีุญ8 9,400.00 9,400.00

802112 นางสาว มยรุ ี คาํป้อง9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 54,555.84 54,555.84

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580303 อบต.เวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

012549 นาย ประสทิธิ Y  ตาจกัร์1 500.00 500.00

012551 *นางสาว ผาณิต  คาํหอม2 4,100.00 4,100.00

025899 นาย ณรงคเ์ดช  อมัพร3 1,500.00 1,500.00

045025 นาย กณันิกร  ศริวิงศ์4 19,500.00 19,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   K  ราย 25,600.00 25,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580304 อบต.แม่นาเติง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

012550 นางสาว กิ�งกานต ์ สทิธิ Yศริพินัธ์1 1,500.00 1,500.00

019692 *นาง วนัทนา  สขุเกษม2 16,000.00 16,000.00

031328 นาย วรีะพนัธ ์ ยาละ3 1,300.00 1,300.00

046286 นาง เกตุวด ี เจรญิมา4 15,602.25 15,602.25

057100 นาง ปิยะฉตัร  ปุกอิ�ง5 1,000.00 1,000.00

069478 นางสาว ยวุธดิา  เทพจนัทร์6 1,300.00 1,300.00

069903 นาง สนัทะณีย ์ ยศธิ7 14,301.09 14,301.09

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 51,003.34 51,003.34

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580305 อบต.แม่ฮี$ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

039150 นาง ณิชมน  ฝ ั )นกอ้ม1 3,200.00 3,200.00

045653 นาย วรสทิธิ Y  คาํเขยีว2 4,700.00 4,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,900.00 7,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580306 อบต.ทุ่งยาว จ.แม่ฮ่องสอน:

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

006828 นาย สภุศษิฐ ์ ธาดาเมทนีิ1 0.00 0.00

019682 *นางสาว จนิตนา  กอ้นแกว้2 13,346.42 4,098.60

044648 นางสาว องัคนา  ต๊ะนนท์3 20,109.13 20,109.13

064758 นาง ญาดา  กุศล4 800.00 800.00

070625 นางสาว นิชาภา  จนัทรท์ารี5 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,155.55 25,907.73

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580307 อบต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

038534 *นาง ปวรศิา  กาวิ1 5,834.51 5,834.51

073515 นาย ทวคีณู  คงคลา้ย2 5,400.00 3,315.15

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,234.51 9,149.66

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580308 อบต.โป่งสา จ.แม่ฮ่องสอน:

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

072191 นาย ชยัวชิญ์  ชยัประดษิฐ1 1,900.00 1,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,900.00 1,900.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580401 อบต.บา้นกาศ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

002246 นางสาว ลาวลัย ์ จติสว่าง1 3,000.00 3,000.00

002248 นาง อาํพรรณ  ปนัลอ้ม2 2,000.00 2,000.00

019674 นาย ววิฒัน์  บุญมาทอง3 500.00 500.00

019679 นาง นทัธช์นนั  ตรยีศ4 9,600.00 9,600.00

039151 นาง ศรญัญา  พึ�งแกว้5 3,000.00 3,000.00

039152 นาง วารณุี  นํ)าใจธาร6 500.00 500.00

042650 นาง ไพเราะ  เขยีวมณี7 2,500.00 2,500.00

043851 นาง สมญัญา  กองแกว้8 4,200.00 4,200.00

070909 นาย ภเิษก  อํ�าศรี9 27,300.00 27,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 52,600.00 52,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580402 ทต.เมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

012568 นาย พงศนิ์รตัน์  กาหลง1 6,750.00 6,750.00

031203 นาง คาํเพญ็  นนทพทัธส์กุล2 17,850.00 17,850.00

031324 นาย รตันากร  คาดคาํฟู3 5,948.46 4,857.96

031330 นางสาว วรนิทร  แท่นขาว4 19,650.00 19,650.00

031331 นางสาว เจนนิสา  ครีคีามสขุ5 18,000.00 18,000.00

051629 นางสาว นิพาพนัธ ์ เตชะนนัท์6 4,400.00 4,400.00

051630 นาง อจณิการนนัท ์ วงคท์องเป็ง7 6,600.00 6,600.00

051632 นาง รุง่นภา  เกตุสวุรรณ8 5,050.00 5,050.00

051634 นางสาว เกษร  เรอืงฤทธิ Y9 8,400.00 8,400.00

061297 นาย ณฐัวฒัน์  กาญจนไกรสร10 2,450.00 2,450.00

062385 นางสาว เกศราภรณ์  รกัถิ�นพนา11 900.00 900.00

062785 นางสาว มตัตกิา  คาํภไิหล12 21,885.68 21,885.68

062788 นาย คมกรชิ  ใบสวุรรณ13 800.00 800.00

062789 นาย ถนอม  ลาํซาง14 2,550.00 2,550.00

062790 นางสาว พนิจดา  สทุน15 17,250.00 17,250.00

064783 นาย เอกชยั  เชดิพงษ์พนัธ์16 15,250.00 15,250.00

064799 นาย สนัต ิ สมบรณ์ู17 11,600.00 11,600.00

068576 นางสาว วรนิทรพ์ร  อญัมณีโรจน์18 5,350.00 5,350.00

071484 นาง เพชรรตัน์  ทะนนั19 900.00 900.00

071910 นางสาว กชพร  ปญัญาวงค์20 900.00 900.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580402 ทต.เมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

072813 นางสาว พรรณธพิา  จนัตาล21 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 173,384.14 172,293.64

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580404 อบต.แม่คง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

003131 นาย สมุทร  ปินตาแกว้1 4,600.00 4,600.00

006829 นาย ประหยดั  แสนวชิยั2 10,750.00 10,750.00

072829 ส.อ. อศัวนิ  กําพล3 500.00 500.00

802107 นาย คลึอย  เอกสงัสรรค์4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   K  ราย 16,850.00 16,850.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580405 อบต.แม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

002254 นาย นิรตุ  ยารวง1 2,000.00 2,000.00

012565 นางสาว นรศิรา  ตุ่นแกว้2 7,450.00 7,450.00

067638 นางสาว อรสิรา  แสงนินเนตรงาม3 3,500.00 3,500.00

073027 นาง นุชนาฎ  บุญทพิย์4 6,800.00 6,800.00

073867 นางสาว องัศณา  อนิแถลง5 6,500.00 6,500.00

073869 นาย อเนก  รยิาน6 11,750.00 11,750.00

075086 นาย ยอดชาย  วงศบ์ุตร7 900.00 900.00

075087 นางสาว ชุตมิา  ดาํรงธรรม8 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ^  ราย 40,200.00 40,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580406 ทต.แม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน:

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

006842 นาง สารภ ี แสงสวุรรณ์1 9,450.00 9,450.00

036945 นางสาว กรรนิกา  ปญัโยคาํ2 3,000.00 3,000.00

045028 นาง อจัฉรา  ตุย้สาร3 16,850.00 16,850.00

046289 นางสาว บงัอร  ศริ ิ4 1,100.00 1,100.00

046290 นาง ณฐัชยา  ปญัโยคาํ5 1,500.00 1,500.00

051895 นาง ธญัธากานจน์  พรมเสน6 500.00 500.00

057563 นาย ภาณุวฒัน์  กนัธยิะ7 500.00 500.00

070267 นางสาว นวลจนัทร ์ กระจ่างพนัธ์8 900.00 900.00

070530 นาย ไททศัน์  ธรรมเนียมตน้9 7,950.00 7,950.00

073545 นางสาว ระพพีรรณ  ปญัญา10 500.00 500.00

073560 นาง อาทติยา  ไพรพนาพนัธ์11 1,000.00 1,000.00

073561 นาง นภสัวรรณ  ยาทา12 7,300.00 7,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 50,550.00 50,550.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580407 อบต.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน:

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

054673 นาย ธวชัชยั  ทะนนั1 1,900.00 1,900.00

062767 นาง จตุพร  กุลมติร์2 12,350.00 12,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,250.00 14,250.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580408 อบต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

006836 นาย ยทุธนา  ยทุธกจิรตันา1 7,419.42 7,419.42

040807 นาย จาํนง  ขจรศกัดิ Yศรี2 500.00 500.00

067269 นางสาว ปิยาณี  บงกชกุสมุาลย์3 2,100.00 2,100.00

074166 นางสาว ทศันีย ์ ตานะเศรษฐ4 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   K  ราย 10,519.42 10,519.42

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580501 อบต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน:

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

009425 นาย คาํปนั  อนิทรวศิษิฐ์1 500.00 500.00

040810 นางสาว องัคณา  บุญเรอืง2 2,000.00 2,000.00

040812 นางสาว ปุนยวรยี ์ พะวงไพร3 2,000.00 2,000.00

063549 นาย สงวน  ถนอมวงคข์นัธ์4 2,000.00 2,000.00

070538 นาง นนัทกา  สายสวาท5 1,500.00 1,500.00

070540 นาง สพุาณี  พเิชฐกุลสมัพนัธ์6 700.00 700.00

070542 นางสาว ศุนิษา  ทารกัษ์7 1,100.00 1,100.00

070543 นาย ดาํรง  กรรณกนกชยั8 1,100.00 1,100.00

074993 นางสาว พชิญา  สธุาสนิ9 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 13,000.00 13,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580502 ทต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน:

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

050856 นาง สรนิทพิย ์ ดุลยส์ขุ1 3,800.00 3,800.00

071911 ว่าที�ร.อ. นิธวิรรธน์  โทวรรธนะ2 1,900.00 1,900.00

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580503 อบต.แม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

063297 นาง ธนญัชดิา  ชาญวริยิะ1 18,700.00 8,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,700.00 8,200.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580504 อบต.ท่าผาปุ้ ม จ.แม่ฮ่องสอน:

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

051384 นาง ปญัจมาพร  ชเูชดิไพรสกุล1 4,950.00 4,950.00

051412 นาง บุษรา  ยอดสรุยิะ2 7,450.00 7,450.00

051686 นาย สภุชยั  พฤกษ์ชาตไิพร3 5,650.00 5,650.00

051713 จ่าเอก กําธร  กนัทะวงษ์4 4,900.00 4,900.00

056979 นาย วริชั  อุดมทรพัยป์ญัญา5 5,150.00 5,150.00

056980 นาง ภทัรญีา  มหาวรรณ์6 3,100.00 3,100.00

063285 นางสาว ชุลพีร  จนัทรร์ตันากร7 5,050.00 5,050.00

069131 นางสาว อาทติยา  เทพจนัทร์8 500.00 500.00

070304 นาย อาํนาจ  สว่างพรอ้ม9 2,100.00 2,100.00

073152 นางสาว ภสัราภรณ์  วงษ์จนัทธนพงษ์10 1,100.00 1,100.00

801453 นาง นิตยา  ปวนยอด11 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 40,450.00 40,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580505 อบต.แม่โถ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

051648 นาย อดชิาต ิ วงัมลู1 7,050.00 7,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,050.00 7,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580506 อบต.ห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน:

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

073790 นางสาว ธณกตชฐรษ์  อ่อนตะวงศ์1 500.00 500.00

075078 นางสาว เกษมณี  เปี�ยมชลธาร2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,600.00 1,600.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580507 อบต.แม่นาจาง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

016910 นาย ชาล ี จริะนคร1 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,000.00 5,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580601 อบต.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน:

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

039148 นางสาว ปิยาณี  กนัทา1 15,550.00 15,550.00

051893 นางสาว กิ�งใจ  ศริอิางค์2 9,000.00 9,000.00

059276 นางสาว ศริพิร  พนาพงศไ์พร3 3,000.00 3,000.00

059277 นางสาว กลัยา  จนัทรค์าํ4 1,100.00 1,100.00

061178 นาง ณฐัรดา  นนัติ5 4,500.00 4,500.00

061179 นางสาว คนึงนิตย ์ สรุนิทร์6 900.00 900.00

066242 นาง พกุิลทอง  รกัเรยีน7 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   N  ราย 37,050.00 37,050.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580602 อบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน:

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

019663 นาง จรีพสั  ภทัรพรีวจัน์1 13,150.00 13,150.00

032085 นาย จุลศลิป์  จนิดารตัน์2 500.00 500.00

045979 นางสาว สายใจ  ชายชุมทอง3 3,000.00 3,000.00

051293 นาง กญัจนา  แสนบุตรวงศ์4 4,750.00 4,750.00

053635 นาย สวาท  เทมิมณี5 4,200.00 4,200.00

067566 นางสาว ไพรนิ  ทาแกง6 26,600.00 8,662.81

067567 นางสาว โชตกิา  สารมะโน7 600.00 600.00

068358 นางสาว ภมีวรา  บุญเจรญิ8 4,750.00 4,750.00

068359 นาย วริยิะ  ธรรมขนัธ์9 3,450.00 3,450.00

068361 นางสาว พรฤด ี ถิ�นแดนไพร10 800.00 800.00

072328 นางสาว เจยีรพรรณ  สบืเชื)อเชยีรกุล11 8,019.42 8,019.42

074467 นาย กรกต  นนัฝ ั )น12 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 70,619.42 52,682.23

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580603 อบต.กองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน:

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

067268 นางสาว ชมชื�น  ชื�นวรางคกุ์ล1 600.00 600.00

072661 นาง สทุธพิร  ชมเชย2 900.00 900.00

072662 นางสาว เขม็ทอง  ปิ�นญาติ3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,400.00 2,400.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580604 อบต.แม่สวด จ.แม่ฮ่องสอน:

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

019670 นางสาว พชิญา  นคกุล1 33,487.13 33,487.13

019671 นาง เนตรดาว  วงศพ์ญา2 1,500.00 1,500.00

036924 จ่าเอก ยงยทุธ  คาํน้อย3 1,500.00 1,500.00

039153 นาย อาทติย ์ วาธนารุง่ฤดี4 15,350.00 15,350.00

051685 นาย ธวชัชยั  ใจแสน5 7,950.00 7,950.00

065384 จ.ส.ต. ยทุธภมู ิ สายสวาท6 4,000.00 4,000.00

068081 นาย ธนกร  ขาวสะอาด7 600.00 600.00

069892 นางสาว ไพรผกา  ตระกูลพนา8 7,200.00 7,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ^  ราย 71,587.13 71,587.13

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580605 อบต.ป่าโปง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

019661 ส.อ. กายสทิธิ Y  เต๋จ๊ะ1 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00 1,000.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580606 อบต.แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน:

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

012567 นาง ณฐัวรรณ  มนัทะนา1 18,050.00 18,050.00

048582 นาง ณฐัโรกานต ์ พทุธวตัร์2 6,050.00 6,050.00

051894 นางสาว สปุราณี  ใจคาํ3 4,450.00 4,450.00

062273 นาย ตระการ  เอกา4 3,650.00 3,650.00

801540 นางสาว ปารฉิตัร  รม่โพธิ Yทอง5 1,000.00 1,000.00

802180 นางสาว กนัตพร  สงิขรพมิาน6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,700.00 33,700.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580701 อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน:

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

006835 นางสาว ประนอม  ทาคาํมา1 5,450.00 5,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,450.00 5,450.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580703 อบต.ถํ$าลอด จ.แม่ฮ่องสอน:

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

002764 นาย ทรายคาํ  คาํปญัญา1 13,300.00 13,300.00

008359 *นางสาว ปุณยวรี ์ ชาํนาญ2 13,000.00 13,000.00

036951 นาย สรุศกัดิ Y  ธรรมทวสีนิ3 500.00 500.00

060672 นางสาว อาภาพร  พุม่คาํ4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   K  ราย 27,800.00 27,800.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((580704 อบต.นาปู่ ป้อม จ.แม่ฮ่องสอน:

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

006830 นาย สรุนิทร ์ พุม่คาํ1 2,000.00 2,000.00

067320 นางสาว กนกวรรณ  จนัโทสทุธิ Y2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,500.00 3,500.00

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี$

ประจาํเดือน มีนาคม &'((585001 หน่วยงานอื�น จ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน:

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

036934 *นางสาว ประภาภรณ์  อนุกูล1 197,889.71 8,632.15

036944 *นาย ภมีมเ์นศ  คงคาใส2 9,600.00 3,569.90

051688 นางสาว พพิรรษพร  เวยีงแสน3 17,837.71 2,990.58

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 225,327.42 11,622.73

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

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

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

ไดว่้าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั )นหากสมาชกิทาํหนังสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

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

จะระงบัสิ)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
K.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี)ยเงนิกูส้ามญั
N.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี))

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 5.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��K�
ขอ้ K�/ เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจ่ายแก่สมาชกินั )น เพื�อชาํระหนี)หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี)ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

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

อนัดบัแรก ถดัจากหนี)ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั )นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั )นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั )น

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


