
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทน.ตรงั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004532 1,500.00น.ส. สุดใจ  เศษสนิ

2 033592 500.00น.ส. ชษิณุชา  ลมิสกุล

3 033625 4,750.00น.ส. นิตยา  บุญเจรญิ

4 037809 6,000.00นาง ดวงพร  รตันสมิานนท์

5 041475 500.00นาง สกุญัญา  รชันีกุล

6 041823 4,700.00น.ส. อจัฉรา  ชยัพนัธุ์

7 051965 500.00นาย นายณฤพนธ ์ ซโีฮ่

8 054581 5,550.00ว่าทรี.ท. หสัพงศ ์ เตละก

9 063204 1,100.00น.ส. เปมกิา  พหุพฒันา



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทน.ตรงั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 065493 1,100.00น.ส. สุทธณีิ  เมธาทรงสถติ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,200.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาพละ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007663 9,100.00น.ส. วลิาวลัย ์ เจอืกโวน้

2 007664 5,950.00นาง นฤมล  ไกรสนิ

3 022108 13,900.00น.ส. สุวรรณี  ครีรีตัน์

4 031594 750.00นาย การุณ  ช่วยสุวรรณ

5 037770 1,100.00นาย ราเชนทร ์ คงมา

6 037771 1,100.00น.ส. อรรชล ี พทุธจอก

7 051415 2,000.00น.ส. เยาวณรตัน์  แยม้ทมิ

8 056174 5,900.00นาง สภุารตัน์  กมลาสนากุล

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้านควน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007650 5,850.00นาง ปรยีา  ชแูกว้รว่ง

2 012843 500.00นาง ประทปี  ซุ่นสนั

3 026624 3,800.00น.ส. วรีวรรณ  อยูอ่าํไพ

4 031619 2,000.00นาย ธนานนท ์ ศรนรายณ์

5 057303 2,600.00นาง สมฤด ี ล่วนเสง้

6 057304 1,100.00นาง นฐัวกิา  นุ่นชผูล

7 057305 2,000.00น.ส. สุคนธ ์ จนัทรส์ขุ

8 062037 2,300.00นาย ณรงคฤ์ทธ ิ มากมุข

9 062332 1,100.00นาง ธวิาวรรณ  บุญประดษิฐ์



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้านควน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 066042 1,500.00น.ส. สุดารตัน์  สุธาชวีะ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 22,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ควนปริง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011536 11,900.00นาย เจตพล  ศรมณี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาโยงใต้ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 005146 500.00น.ส. จรสัศร ี ขวญัเมอืง

2 026623 7,950.00นาย วรีะวุธ  อนัทอง

3 026625 7,400.00นาง อรญัญา  ดาํสวุรรณ

4 026626 1,000.00น.ส. จริะภา  คงบนั

5 033604 18,875.00น.ส. สุวาร ี ตนัสวุรรณ์

6 041818 5,850.00นาย วทิยา  รกัทอง

7 041821 6,000.00นาย อณฐัพงษ์  ลุกแลน้

8 063706 1,100.00นาง จนัทนา  เอง้ฉ้วน

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 48,675.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 012841 5,175.00นาย วโิรจน์  แกว้พทิยา

2 037786 5,000.00นาง ปรดีา  รตันเกษร

3 037788 12,707.00น.ส. สุคนธ ์ ไทยกลาง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 22,882.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.โคกหล่อ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037781 500.00นาย สราวุธ  จวิกาย

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาโตะ๊หมิง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037773 14,700.00น.ส. สวิพิรรณ  พดัทอง

2 047370 1,100.00น.ส. อญัชษิฐา  แตม้ประสทิ

3 051490 500.00นาย มาโนช  กงึเลยีน

4 062771 600.00น.ส. สุภาว์รตัน์  เกลยีง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองตรดุ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011549 4,700.00นาย มนตช์ยั  ชุม่ชนื

2 022132 7,950.00นาย ไตรรงค ์ จติตม์นั

3 026140 500.00น.ส. ณชัชา  เกอืสงัข์

4 041822 1,000.00นาย จาํนาญ  เตง็รงั

5 056896 4,100.00น.ส. สุภาวด ี ศรธีรรมานุว

6 058128 4,200.00น.ส. ธญัพร  สริสิงวนศกัดิ

7 058129 5,950.00น.ส. ธมลวรรณ  รอดเขม็

8 064203 1,100.00นาง สกุญัญา  แป้นไทย

9 066058 800.00น.ส. เนตรน์ภา  อาตเตง้



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองตรดุ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 066059 1,500.00นาง สพุรรษา  บรโิท

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นําผดุ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007890 8,850.00นาง กรกานต์  จนัทรก์ระจา่

2 017198 6,150.00นาง ธนิญาภรณ์  ทองแจง้

3 022091 10,450.00นาง สมุาล ี จาํนงค์

4 022093 6,850.00นาง ไพลนิ  จรทอง

5 022097 1,700.00นาง วภิาวด ี ดว้งหอ้ย

6 037823 994.00นาย นิรมล  ศรดี ี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,994.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้านโพธิ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007686 5,100.00น.ส. ณพชัญป์ภา  เกรยีงไกร

2 022089 10,700.00นาย ภริมย ์ ทองผงึ

3 033590 750.00นาย ธวชั  ไทรงาม

4 049273 5,200.00นาย วทญั  ู ตงัคํา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาท่ามเหนือ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037791 2,600.00นาง กลัยา  วรรณรกัษ์

2 037794 8,650.00นาง ประทุมทพิย ์ ซ่วนยกุ

3 037825 1,500.00น.ส. วไลพร  ดาํเกาะ

4 043507 1,000.00นาย สวุทิย ์ ศรทีอง

5 050341 2,000.00นาย จาํรสั  สขุประทุม

6 058208 1,000.00นาย จกัรพล  กุลสมาน

7 061909 800.00น.ส. จารวุรรณ  อนัทอง

8 061910 5,700.00นาง สธุดิา  โอฬาพฤกษ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 23,250.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาท่ามใต้ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 049653 2,750.00น.ส. สวิรนิทร ์ ทองศรี

2 052409 12,950.00นาย พงศว์ชิ  มงิเมอืง

3 052809 500.00น.ส. สุภาวด ี เพชรฤทธิ

4 061832 2,000.00นาง พสิุทธศิร ี จติตม์ ั

5 061976 2,600.00นาง อญัชล ี จุย้เสง็

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.นาตาล่วง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011532 2,000.00นาง ณครรตัน์  กุมารจนัทร์

2 022100 2,000.00น.ส. นภาพร  พลูจติร

3 022103 6,250.00นาง สนุิศา  เกอืชศูรี

4 022104 1,100.00นาง ประไพพร  แกว้น้อย

5 022105 6,750.00นาย ศรนัย ์ โพธวิจิติร

6 026184 4,100.00นาย สทุธนินัท ์ สนัตจติ

7 031597 5,000.00น.ส. วรศิรา  จนัทรเ์มอืงไ

8 050541 6,250.00นาง สภุชัชนี  คดิถกู

9 058762 3,300.00นาง อาํนวย  จติรเวช



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.นาตาล่วง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 064080 1,100.00นาง วไิลพร  พทิกัษ์บุตร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,850.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทม.กนัตงั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 063856 600.00นาง ปวรศิา  เพช็รส์ว่าง

2 065869 600.00น.ส. กาญจนา  แกว้มี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,200.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ควนธานี จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004817 2,550.00น.ส. เพญ็พศิ  ขนัแกลว้

2 007651 10,000.00นาย เฉลมิศกัด ิ สุขรตัน์

3 026186 6,750.00น.ส. สุกญัญา  ศรอ่ีอน

4 033599 11,750.00น.ส. อุไร  นุ่นทอง

5 065498 800.00น.ส. นวนิดา  ไกรทอง

6 066719 800.00น.ส. พมิพช์นก  หมทีอง

7 066720 1,100.00น.ส. จนัทนี  เฮ่าฮู่เทยี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 33,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางหมาก จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004593 5,600.00น.ส. โฉมยา  สงเสอื

2 037769 32,882.56น.ส. ยมนา  เพชรแกว้

3 053856 800.00น.ส. เนตมิา  ไกรทอง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,282.56

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางเป้า จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002445 750.00นาง มะลวิลัย ์ บุญจาํเนียร

2 031598 5,000.00นาง บุปผา  กาหยี

3 032996 500.00น.ส. สุดจติ  นาคพน

4 050542 11,400.00นาย โชคชยั  รอดรกัษา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,650.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.วงัวน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 031593 10,000.00น.ส. มณฑจ์ติร  ปิยภาณีกุล

2 056505 2,000.00นาย ใจเยน็  คงสนิ

3 056506 3,300.00นาย ชยัยะ  มแีกว้

4 056507 1,500.00น.ส. อารมย ์ ทองคาํแท้

5 056508 2,000.00นาย กมล  ศรวีโิรจน์

6 063389 2,000.00น.ส. สุมาล ี ขา้งแกว้

7 065415 800.00นาย สวุทิย ์ ปชาพฒันไพศาล

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กนัตงัใต้ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022101 43,837.58นาย ปราโมทย ์ แสงแกว้

2 031592 12,750.00น.ส. อรพนิท ์ บุษบา

3 031676 500.00นาย สมพล  อุปมยัรตัน์

4 033607 6,025.00น.ส. มทันา  จติฉลาด

5 051257 4,600.00น.ส. นงนุช  ดว้งเรอืง

6 062949 1,100.00น.ส. เรอืงรตัน์  ขตัสากาญ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 68,812.58

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โคกยาง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022112 500.00นาย ภานุวฒัน์  สงูสทุธิ

2 028795 500.00น.ส. นทัยา  ธติชิยั

3 043509 6,950.00นาง สขุชพี  ศรปีระสทิธิ

4 051357 1,100.00น.ส. พรรณรวลวีรรณ  วชิยัด

5 052818 4,935.97นาง ปาณิสรา  โกเอยีน

6 058120 2,000.00น.ส. ฮาลมีะ  ไกรทอง

7 058121 2,000.00น.ส. สุภาพร  ชพูลู

8 058122 1,500.00น.ส. ธดิารตัน์  คงแกว้

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,485.97

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองลุ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011234 5,600.00นาย ชยัวฒัน์  ดาํไฝ

2 058247 2,300.00นาง รตันาภรณ์  เยาว์ดาํ

3 058248 1,000.00นาย อาํมอน  แสงรตัน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ย่านซือ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037785 8,150.00นาย วโิรจน์  ปราบรตัน์

2 057215 1,000.00น.ส. วาณิชญา  ชยันาเคน

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,150.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ่อนํารอ้น จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004288 10,734.00นาง แกว้ใจ  ศรสีวสัดิ

2 007671 4,784.00นาง ธนภร  แกว้รอด

3 007672 500.00นาง จริาวรรณ  ศรสีุข

4 029488 12,525.00นาง เพชรณร ี เกดิผล

5 062946 1,100.00นาย ปิยทศัน์  วเิวกอรณุ

6 065864 800.00นาง สรินิันท ์ ชสูขุ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 30,443.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ่อนํารอ้น จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 033612 587.00นาย วทิยา  สามารถ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 587.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางสกั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011541 6,600.00นาง พชัรนิทร ์ มลยงค์

2 037768 750.00นาย กุศล  พลมา

3 039270 1,000.00นาง เจนจริา  ชเูกดิ

4 042377 500.00น.ส. ธญัทพิย ์ ศรปีระสทิธ

5 058567 2,000.00น.ส. วไิล  เกอืมณี

6 063370 600.00น.ส. พรววิรรณ์  สงิเกดิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,450.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะลิบง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007668 15,400.00น.ส. จริารตัน์  แกว้พทิกั

2 007676 7,550.00นาง ไอลดา  สารสทิธิ

3 007682 2,400.00น.ส. สุปราณี  สารสทิธิ

4 007683 7,400.00นาง จริา  สงัเมอืง

5 026694 4,100.00น.ส. ปรศินา  วงษ์จนี

6 037592 2,000.00นาง ประคอง  แก่นเมอืง

7 051413 10,000.00นาง ขนบพร  คาํไฝ

8 051479 1,100.00น.ส. นิตยา  ฤทธเิสนี



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะลิบง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 065928 1,100.00นาง ญาดา  สุระคาํแหง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 51,050.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองชีล้อม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 033616 3,350.00น.ส. จฑุาพชิช ์ ทหารไทย

2 033618 1,750.00นาย สญัชติ  ชยัวเิศษ

3 033619 14,150.00น.ส. ดารุณี  ศรเีพช็ร์

4 037776 6,500.00น.ส. หงสท์อง  รกัเนียม

5 051491 3,500.00น.ส. กมลรตัน์  เกลยีงรตั

6 057704 3,350.00น.ส. นบชนก  ชชูว่ย

7 061735 2,300.00นาง พรพมิล  ปลอ้งหอย

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ควนโพธิ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007639 19,150.00นาง ณชัชา  เหมมาชเูกยีรติ

2 007640 2,000.00นาง อนิทริา  ชคูง

3 012715 1,100.00นาง ปิยนนัท ์ สงัขแ์กว้

4 049973 1,500.00น.ส. หนึงฤทยั  ขาวขาํ

5 054811 2,000.00น.ส. ชุตกิาญจน์  เทพสทุธิ

6 062632 1,100.00น.ส. ขนิษฐา  สทิธชิยั

7 066024 1,100.00นาง ฐติมิา  ปินทอง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 27,950.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองบ่อ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 006996 2,000.00น.ส. วรรณรณี  จติบุญ

2 011528 5,375.00นาง มะลวิลัย ์ แคนยกุต์

3 011529 1,100.00นาง ชตุกิาญจน์  บรรสาร

4 031600 1,000.00นาง มตัตกิา  เชยชนืจติร

5 045119 1,000.00นาง สาธ ุ ศรไีตรรตัน์

6 054058 2,000.00นาย ธฤต  ศรเีพชร์

7 054059 5,100.00นาง ปรยีาภรณ์  เกยีงเอยี

8 054060 1,100.00นาย ธนกร  พลประสทิธิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,675.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาชุมเหด็ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007659 1,000.00นาง ปรสิา  ลทัธพิรหม

2 007685 1,000.00นาง เสาวลกัษณ์  เพง็สขุ

3 007899 1,100.00นาง ยพุเยา  นวลนิม

4 011527 13,650.00นาย ปรชีาวฒัน์  บรรถะ

5 060325 800.00นาง สายใจ  จาํนงค์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,550.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ในควน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 012847 8,000.00นาย ณรงค ์ พรหมมี

2 012848 2,375.00นาง กาญจนา  พุฒจนัทร์

3 012849 1,900.00นาย สวุทิย ์ แกว้พทิกัษ์

4 033597 7,050.00น.ส. ศศโิรชญา  ใจตรง

5 040329 2,800.00น.ส. ดลนภา  ใจแขง็

6 040330 2,500.00นาย ปราการ  เสง้ขาว

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 24,625.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โพรงจระเข้ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011535 2,550.00น.ส. อรเออืกุลน์  จา่วสิ

2 028790 3,250.00น.ส. สุคนธา  สขุพล

3 058321 5,150.00นาง ชลุพีร  จาวสิตูร

4 058519 1,000.00นาง นําคา้ง  ช่วยตระกลู

5 058520 1,100.00น.ส. สุธาทพิย ์ รตันชู

6 064479 4,250.00นาง มลฤด ี ปินทอง

7 066145 1,100.00นาง นภาภรณ์  สุดรกัษ์

8 801090 600.00น.ส. วภิาพร  นานชา้



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โพรงจระเข้ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 801107 500.00น.ส. พลิาลกัษณ์  ยารตัน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ทุ่งกระบือ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 016735 5,550.00น.ส. อุไร  ซําฮกตนั

2 022106 1,000.00นาย สงวน  สงัขท์อง

3 024606 14,925.93นาย ชาตชิาย  เหมมาชเูกยีร

4 065463 1,100.00น.ส. ทพิวรรณ  ชยัตรี

5 065464 5,000.00นาง ภานิชา  แกว้พทิยา

6 065465 1,100.00นาง สยิาภรณ์  เอยีดชะตา

7 066802 600.00นาง ธารทพิย ์ ชาตรวีงศ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,275.93

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทุ่งค่าย จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007644 3,300.00นาง นฤมล  ปานแดง

2 007646 6,950.00นาง เรไร  พลแสง

3 007647 500.00นาง สกุญัญา  จนัประเทอืง

4 007661 1,000.00นาย ภกัตร ์ เอยีดเรอืง

5 022066 1,500.00นาง เพญ็ศร ี เลยีนกตัวา

6 037795 6,950.00น.ส. ดลพร  ไชยศร

7 037796 1,000.00น.ส. ลดัดาวรรณ  รกัทองหล่

8 037797 4,700.00น.ส. นนัทยิา  ยมิยอ่ง

9 057293 1,000.00นาย อนนัต ์ ไพศรี



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทุ่งค่าย จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 062329 800.00นาย จรญู  เศษคง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 27,700.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะเปียะ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022075 8,800.00น.ส. อจัฉรยี ์ บุญวสิตูร

2 022077 5,000.00น.ส. จริาพร  เอยีดแกว้

3 046399 2,000.00น.ส. ลนิดา้  รกัยงิ

4 054954 2,000.00นาย จริะเดช  เพช็รเกดิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 17,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่าข้าม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 015191 1,100.00นาง วรวรรณ  โพธสิาโร

2 024972 3,666.00น.ส. แววตา  ดารารกัษ์

3 042381 500.00นาย อบัดลรอศกั  นุ้ยเศษ

4 043502 1,500.00นาย ทพิากร  เดชพชิยั

5 045112 9,367.00นาง วรา  สุขลมิ

6 045116 4,750.00นาง สรอ้ยทอง  ผอ่นยอ่ง

7 045117 3,900.00นาย ประสทิธ ิ ดว้งชาญ

8 045118 1,000.00น.ส. สุขมุา  เกา้เอยีน

9 065314 1,500.00นาย นิคม  จรณโยธนิ

10 066610 800.00นาย ณัฐพงค ์ สงัวาระ

11 800986 600.00นาง สนิีพร  หวงัชยั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่าข้าม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

12 801050 600.00น.ส. จรีนนัท์  ตงิหงะ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,283.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทุ่งยาว จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 016409 3,000.00นาง พรรณราย  รามสรูย์

2 033615 21,950.00นาย อนนัต ์ ชยัแกว้

3 045113 500.00นาย วรีะยทุธ  อุตสาหะ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,450.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ปะเหลียน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 005126 500.00นาง ปาณิศา  ดาราฉาย

2 007690 750.00นาย พชิติ  ศรเีพชร์

3 007692 1,867.00น.ส. เลขา  ธรรมรจูี

4 007693 1,825.00น.ส. วศิลัยศ์ยา  ฉิมเรอืง

5 011543 6,000.00นาย ชเูกยีรต ิ กงัแฮ

6 048758 500.00นาย จกัรอรณุ  ตูด้าํ

7 048759 5,691.00นาย ดาํรสั  รองเดช

8 049648 1,867.00น.ส. วารณุ ี โต๊ะคาํ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ปะเหลียน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 052223 800.00น.ส. สุวรรณี  สารณะ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางด้วน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 041415 500.00น.ส. เกศราพร  อู่ฉาย

2 063206 2,000.00นาง วนัเพญ็  บุญจนัทร์

3 064192 1,100.00นาย ทว ี อานนั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้านนา จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022069 5,200.00นาง กลัยาณี  ชสูกุล

2 022082 10,000.00นาย สนิท  เพยีรมติร

3 022085 8,977.83นาย นิกร  สนุทรนนท์

4 022086 4,477.83นาย อาํพล  จงราบ

5 031606 500.00นาง จฬุาพร  ฤทธหิมนุ

6 031610 5,250.00นาย ระบาย  เตม็ยอด

7 059088 1,000.00นาง ราตร ี ฤทธหิมนุ

8 059089 1,000.00นาง สภุาพร  ชายภกัดิ

9 059478 500.00นาง รชันิกา  เผอืกชาย

10 059590 1,000.00นาง ลดัดา  ดาํยศ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้านนา จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

11 064001 1,100.00น.ส. ชนิสรา  ชยัศริิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 39,005.66

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.สโุสะ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 015189 500.00น.ส. สาธร  พชิยมงคล

2 045710 750.00นาง ศริยิศ  บลิดาวดู

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,250.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ลิพงั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007691 3,000.00นาย นพวงศ ์ มงชู

2 043505 1,000.00น.ส. ขนิษฐา  จนัทรแ์กว้

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะสกุร จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004084 500.00น.ส. กาญจนา  คงสี

2 060343 1,000.00นาง จนัจริา  สาราบรรณ์

3 060344 500.00นาง กนกกานต ์ ขาวดี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่าพญา จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 021352 5,000.00นาง สรุารกัษ์  บญุชู

2 031611 4,650.00น.ส. นพวรรณ  นาคบรรพ์

3 043504 500.00น.ส. ฐติมิา  บุญเกอื

4 054319 500.00นาง เสาวนีย ์ ชนืบุตร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 10,650.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.แหลมสอม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022110 500.00น.ส. ดวงฤด ี เพชรเพง็

2 028735 1,000.00น.ส. ผกามาศ  เพชรดี

3 031615 1,000.00นาง เพชรราตร ี อนิทรช์ว่ย

4 038642 34,799.27นาย ศรณัย ์ จติรจาํนงค์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,299.27

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.แหลมสอม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011544 5,000.00น.ส. สมสริริตัน์  พลสงัข์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 5,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ควนกนุ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011546 1,000.00นาย สธุรรม  เหมไพบลูย์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ่อหิน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007697 1,500.00น.ส. ดุษฎ ี ทะระเกดิ

2 039734 1,950.00นาง ยวุด ี ชเูกดิ

3 049724 750.00นาย ทศพล  พูต่ระกลู

4 049727 2,000.00นาย ปรชีา  หะสงั

5 063425 1,500.00นาย ปัณณวชิญ ์ ณรงค์

6 063426 1,500.00น.ส. จติลดัดา  ภกัดโีชติ

7 063427 1,100.00น.ส. ภลนิี  สวุรรณคช

8 063491 800.00น.ส. นิรมล  เอยีดทอง



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ่อหิน จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 063691 800.00นาง ณพรรธน์สร  อรรถชยัยะ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 11,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขาไม้แก้ว จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004078 2,600.00นาง พชัรนิ  เทพแกว้

2 028823 7,100.00น.ส. ปรชิษาลคัณ์  สุนา

3 037801 2,000.00น.ส. ศจุริตัน์  แซ่ซมิ

4 037803 12,000.00น.ส. ธญัญชล  ทองแกว้

5 058476 4,600.00น.ส. อรชร  ภริมย์

6 065240 800.00นาย จาํนรรจ ์ แสงฉํา

7 065242 600.00นาย สชุานนท ์ ราชเลก็

8 065282 2,000.00น.ส. นนัทกิานต ์ ดาํเรอืง



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขาไม้แก้ว จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 066155 1,100.00น.ส. นนัทร์ด ี แทน่พทิกัษ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.กะลาเส จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 058825 500.00น.ส. อุทุมพร  พลเดช

2 058826 500.00นาง รตันา  ว่องวรานนท์

3 058846 500.00น.ส. ชนญัชดิา  แกว้ประจาํ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาเมืองเพชร จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 011530 2,000.00น.ส. จริาพร  รกัยงิ

2 026696 2,750.00น.ส. โชตกิา  การสาํเรงิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ห้วยยอด จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 026198 500.00นาย จาํนาญ  สตีอง

2 046757 22,800.00นาง สจุติรา  จนัทนพนัธ์

3 046758 500.00น.ส. พชัร ี อุ่ยเจรญิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 23,800.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ห้วยยอด จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037810 500.00นาง การะเกด  คงนคร

2 052121 500.00นาง วยิะษา  สุรสนิธุ์

3 052279 2,000.00น.ส. พลอยปภสั  วชัรโชคชยั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 3,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองช้างแล่น จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 026197 500.00นาง สภุาพ  ศรจีนัทรท์อง

2 026201 4,700.00นาง อุษา  คงปลอด

3 047090 4,350.00นาย ทองคาํ  สงูสุด

4 048761 4,500.00น.ส. ญาดา  ศรจีนัทรท์อง

5 049651 5,000.00นาย สรวศิย ์ คงอ่อน

6 064896 800.00น.ส. สโิรรตัน์  รตันพล

7 064897 1,850.00น.ส. สรินิธนา  ไทยกลาง

8 064898 800.00น.ส. ศรสีดุา  พลผอม

9 066187 1,100.00นาง ณฐักานต์  พนัธแ์กว้



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองช้างแล่น จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

10 066385 800.00น.ส. ลลติา  เจรญิสขุ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 24,400.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางดี จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 008259 6,450.00น.ส. พรวไิล  ชจูนิดา

2 017424 5,500.00นาย วุฒชิยั  นิมดาํ

3 023020 750.00นาย สมัพนัธ ์ เลศิประดบัพ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,700.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขากอบ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004716 12,200.00นาง ณฐัเนตร  ฉตัรกาญจน์กุ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,200.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขาขาว จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007684 1,000.00น.ส. ภริวด ี โพธวิจิติร

2 007688 2,000.00นาย วาณิชย ์ แซ่ลมิ

3 033623 500.00นาง รชันี  วรรณบวร

4 043030 500.00นาง อลศิรา  อมัพนัธ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขาปนู จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 028740 6,350.00นาง วรรณกร  สงหนู

2 033629 1,000.00นาย จมุพฏ  จนัแดง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,350.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ปากแจ่ม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037793 4,600.00นาง ลาวลัย ์ สมบตัิ

2 047374 1,000.00นาย สาโรจน์  สทิธชิยั

3 051653 2,600.00น.ส. ณิชากร  นิดคง

4 052505 4,550.00นาง พชัรนิทร ์ สนิธุอ์่อน

5 066146 1,100.00น.ส. พนิดา  ทองวารี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,850.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ปากคม จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 033632 25,250.00นาง ชลกนก  ศรหีมอก

2 033633 500.00นาง ทพิยน์ภา  ลมิปนานนท์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,750.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่างิว จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004567 500.00นาง อรทยั  มสีขุ

2 011547 8,650.00น.ส. พรทพิย ์ กุยุคาํ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,150.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ลาํภรูา จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 018073 1,100.00นาย ดนยั  ชยัเพช็ร

2 033609 4,282.00นาง จตุพร  นานอน

3 037811 1,500.00นาย สกล  พลอนิทร์

4 046398 800.00นาง กุณฑริา  จนัทรป์ระเวช

5 047373 134,108.06นาย อาคม  ยมิสง

6 060407 1,500.00น.ส. วไิล  ดว้นราม

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 143,290.06

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาวง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 054068 2,500.00นาย กติตศิกัด ิ เกา้เอี

2 061229 1,000.00นาง สมุาล ี อ่อนชนืจติร

3 061230 1,000.00น.ส. ชุลวีลัย ์ สวสัดี

4 061231 1,000.00น.ส. ธญัลกัษณ์  ห่วงจรงิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ห้วยนาง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 033631 1,000.00นาย ทวิตัถ ์ ขวญัเมอืง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทุ่งต่อ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037815 500.00น.ส. รุจริา  เกยีรตพิมิล

2 051622 1,000.00นาง กงิกาญจน์  เกยีรตเิม

3 066595 800.00นาย จกัรนิ  ภกัดสีวุรรณ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,300.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.วงัคีรี จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 059126 5,000.00นาย ทพิยอ์าํพร  คําศรี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขาวิเศษ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 037798 6,950.00น.ส. สุกญัญา  หาบสา

2 047088 500.00นาง วราภรณ์  ศรนีคร

3 047093 5,200.00นาง ศรฎีา  จนัทรป์ระเวช

4 047094 4,450.00นาง จรรยา  ยอดแกว้

5 051492 1,750.00นาย เศกศกัด ิ เรอืงโรจน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,850.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.วงัมะปราง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 049650 104,327.25นาง จนิตนา  แซ่ตนั

2 051489 500.00น.ส. ดวงเดอืน  สุข ี

3 057262 800.00น.ส. พชัรนิทร ์ วรรณวฒัน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 105,627.25

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.อ่าวตง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 066387 600.00นาง เจนจริา  ชุมศรี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่าสะบ้า จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022115 1,000.00นาย ชยัสทิธ ิ เอยีดงามสม

2 022117 750.00นาง ปรยีานุช  แสงเสน่ห์

3 042380 2,000.00นาง เยาวลกัษณ์  นาคสองิ

4 045135 1,500.00นาง พมิพาพร  แสงสวุรรณ

5 047092 500.00น.ส. นดัดาวด ี กลาํสทีอง

6 047376 500.00นาย เทพภากร  อ่อนแกว้

7 049659 4,700.00นาย สมควร  ชสูงิห์

8 063857 1,100.00นาย วรภพ  อบัดุลระหมาน

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,050.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.วงัมะปรางเหนือ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022065 14,025.00น.ส. ศริวิรรณ  ซอ้นขาํ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 14,025.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาโยงเหนือ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004641 1,100.00นาย ยทุธนา  สาละวนั

2 007662 6,950.00น.ส. ไมตรจีติร  คงมา

3 008980 1,500.00นาย พรเชดิ  หนูเหมอืน

4 031626 3,950.00นาง สปุรดีา  มากมขุ

5 054582 1,500.00น.ส. พรเพญ็  อุตะปะละ

6 062036 1,500.00น.ส. ชยานิษฐ ์ หะสงั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 054346 1,000.00นาง ดารนิ  เชยชนืจติร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ช่อง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 033630 500.00นาย สญัญา  สงแทน

2 040331 9,850.00น.ส. วจิติรรตัน์  มเีสยีง

3 055016 1,000.00น.ส. ศรหีทยั  ทองแกว้

4 059627 1,200.00นาง พชัรนิทร ์ ถะกล

5 066039 2,600.00น.ส. วรดิา  นิมดาํ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 15,150.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ละมอ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007652 1,100.00นาง สภุาภรณ์  ขวญัเมอืง

2 033624 500.00น.ส. จรีพรรณ  สวสัดธิานี

3 037820 750.00นาง สวุพชัร  เจนวชิชุเมธ

4 046397 6,350.00นาย ชาตร ี แน่นแผ่น

5 053268 500.00นาย ภาณุ  คงบนั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,200.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.โคกสะบ้า จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 022111 1,500.00น.ส. สุรญัญา  หมวดอนิทรท์

2 022114 1,100.00นาย ทกัษณิ  ชามภูวราช

3 040328 1,500.00น.ส. สรลัชนา  จาํเรญิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,100.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาหมืนศรี จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 004498 1,500.00น.ส. จฑุาทพิย ์ บุญชยั

2 004690 2,200.00นาย สมชาย  นิลละออ

3 007677 1,000.00นาย กติต ิ สสีุข

4 042696 1,700.00น.ส. จรสัศร ี ชุมสม

5 056469 800.00นาง จรุพีร  หยจูนี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,200.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.นาข้าวเสีย จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007645 750.00นาย จรนิ  หมวดใหม่

2 026355 500.00นาง กลัยา  เพชรสทุธิ

3 031627 5,850.00นาย สถติย ์ ชนัวจิติร

4 037590 500.00น.ส. สนิี  สนัอี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 7,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.คลองปาง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 065865 2,000.00นาย นรนิทร ์ ศรทีอง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ควนเมา จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 028902 2,000.00นาย สมชาย  แกว้เพง็

2 028903 5,000.00นาง ปราณี  จนัสวิ

3 028905 1,100.00น.ส. อารมย ์ รบัความสขุ

4 028910 1,500.00นาง เจยีมจติร ์ แกว้เพง็

5 028911 800.00นาย สมพร  เฉียนเงนิ

6 033635 3,200.00น.ส. ศศกิาญจน์  สง่แสง

7 037774 750.00นาง สปัน  ประพฤตชิอบ

8 038373 8,017.00นาย นิตพิฒัน์  ไสยลกัขณา

9 042383 1,100.00นาง วรวลญัช ์ พรหมพฒุ

10 059926 500.00น.ส. อุไร  โอชารส

11 062085 1,100.00นาง พนิดา  สมหมาย

12 065235 1,100.00นาง จรุพีร  ชเูกดิ

13 065236 3,300.00นาง วศิณีิย ์ เจมิพงค์

14 066377 600.00นาย สทิธชิยั  บวัเพชร

15 066379 3,300.00นาง ศริมิา  วงคร์อด

16 066381 800.00ส.อ. ปิยะวฒัน์  เกตุแกว้



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ควนเมา จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

17 066390 800.00นาย อรรถชยั  เอยีมอกัษร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,967.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองปาง จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 031628 2,000.00นาย เฉลมิ  สสีุข

2 031629 4,000.00น.ส. อรวรรณ  ไชยคง

3 031631 2,484.00นาย เจษฎากรณ์  วรีะสขุ

4 031633 2,484.00นาง อาลสิา  ศรสีวสัดิ

5 045711 8,950.00นาย วชิยัยทุธ ์ ชชูาติ

6 047486 8,754.11นาย เกรกิฤทธ ิ รอดกลนิ

7 048911 4,150.00น.ส. อําไพ  เดชรกัษา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 32,822.11

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองบวั จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 048909 500.00น.ส. ศรรีวิรรณ  คงสม

2 048910 21,953.69นาย ทนงศกัด ิ เกดิความสุ

3 049656 13,100.00น.ส. นุชรยี ์ เทพรตัน์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 35,553.69

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองปรอื จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 010159 500.00น.ส. ชนิษฐา  ดํานิล

2 047089 4,445.79นาย พสักฤต  พุมโกมล

3 049655 1,500.00น.ส. ยนิด ี อนิแกว้ศรี

4 049657 500.00นาง เนาวรตัน์  ขาํนุ้ย

5 049658 5,750.00นาย เกยีรตกิร  โพธถิาวร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,695.79

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เขาไพร จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 028912 1,000.00น.ส. ทพิยว์รรณ  วรรณะ

2 028913 7,050.00นาง พลอยทพิย ์ ไชยมณี

3 028916 1,100.00นาง ภาณุมาศศ ์ ชวูงค์

4 028917 1,500.00นาง ภาวณีิ  ศรทีอง

5 028918 24,763.66นาง ศศลิกัษณ์  พกัตรจ์นัท

6 033627 8,250.00น.ส. อาร ี วริะสขุ

7 046756 1,500.00นาย ทพิรตัน์  จนีปาน

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 45,163.66

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หาดสาํราญ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000237 10,850.00นาย พรีะศกัด ิ เมฆเกดิ

2 007673 6,950.00นาง ปิยพร  ทองรกัษ์

3 007674 7,900.00นาง ขนิษฐา  สุนทรนนท์

4 007694 1,000.00นาย กฤษฎา  สายเมธา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,700.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้าหวี จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 007126 750.00นาย เสวก  พลหลา

2 007675 500.00นาง สธุณิี  ตรงัคตระการ

3 037706 500.00น.ส. จรุรีตัน์  บุญเศษ

4 041416 500.00นาง ศริวิรรณ  แกว้ชะฎา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,250.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ตะเสะ จ.ตรงั

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 043707 5,000.00นาย สชุาต ิ เศษคง

2 047872 5,000.00นาง อมรพรรณ  จวิตนั

3 047873 10,000.00นาง อรวรรณ  จงทอง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 20,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั


