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เร่ือง ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔

เรียน นายกฮงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง.

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบแจ้งเรียกเก็บเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔

สหกรณ ์ออมทรัพย ์องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น จำกัด ขอแจ ้งยอดเร ียกเก ็บเง ิน 
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๔ พร้อมทั้งยอดค้างชำระของเดือนที่ผ่านมา (ถ้ามี) และขอความอนุเคราะห์ 
การหักเงินรายได้ ณ ท่ีจ่าย (ฎีกา) ของสมาขิกสหกรณ์ๆ ซ่ึงสังกัดอยู่ในหน่วยงานของท่าน เพ่ือให้การส่งชำระ 
ค่าหุ้นและเงินกู้สามัญของสมาขิกเป็นไปตามพระราฃบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๔๔๒ และที่แก้ไขเพื่มเติม 
มาตรา ๔๒/๑ โดยผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้องหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใด ท่ีถึงกำหนดจ่ายแก1สมาขิกให้ 
สหกรณ์ฯ เป็นลำดับแรก

ดังน้ันเพ่ือประโยขน์แก,บรรดาสมาขิกสหกรณ์ฯ ขอได้โปรดหักเงินจำนวนดังกล่าวให้สหกรณ์ 
ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด โดยใช้แบบฟอร์มชำระเงินรายหน่วยงาน (๗๑๔๖) นำฝาก 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) หรือ ธนาคารเพ่ือการเก,ษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านสามารถดาวน์โหลด 
ใบแจ้งหน้ีเรียกเก็บและพิมพใบเสร็จรับเงินได้ทาง พผพ.6[ลรลV{ก3๐๐๐[ว.(ะ๐๓ ท้ังแต่วันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

เป็นด้นไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบในการเบิกจ่ายเงิน 
ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีกำหนดข้างด้นโดยเคร่งครัดด้วย จักขอบพระคุณยิง

ขอแสดงความนับถือ

ไ ^ --—

( นางจารุวรรณ มาลาศรี )
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำกัด

ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อและทะเบียน 

โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๒๔๐-๑ 

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๒๔๒



แบบแจ้งความประสงค์,ขอเปล่ียนแปลง'บัญชี/กรณีไม่เคยุย่ืน,ขอรับเงิน,ปีนผลและเงินเฉล่ียคืน

ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

วันที.่........ เดือน......................... พ.ศ...........
เรยน ประอานกรรมการสหกรเ'น่อง?ฯโไรนก?ๆรองสวนทองลน ราโไ/ไ

ข้าพเจ้า (ซ่ือ-สกุล) ะ .................................................. ทะเบียนสมาซิกเลขท่ี ะ .......................

สถานท่ีทำงานบีจจุบัน หน่วยงาน/สังกัด : ........................................................................................

อำเภอ/เขต : ..................................... จังหวัด ะ ............................... รหัสไปรษณีย์ ะ .......................

โทรศัพท์มือถือ : .............................ชก6 10 ะ ..............................  !ะ-๓311 ะ ................................

ขอแจ้งความประสงค์ให้สหกรณีฯ ดำเนินการกับเงินปีนผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ 

ของข้าพเจ้า ดังน้ี

[I] ๑. กรณีสมาชิกที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเดิม/กุรณี!เ!เคุยยื่นขอรับเงินปีนผล 

และเงินเฉลี่ยคืน (เฉพาะธนาคารกรุงไทยๆ และ ธกส. เท่าน้ัน)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา................................... ซื่อบัญชี.....................................................

เลขที่บัญชี □□ถ-ถ-□□□□ถ-ถ
ธนาคาร ธกส. สาขา............................... ซ่ือบ ัญ ช .ี...............................................

1,,;๒-,,? □□□-□-□□□□□-□□0
0  ๒. ขำระเงินกู้ของข้าพเจ้า \3  เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน................................................. บาท

II] เงินกู้สามัญ จำนวน..................................................บาท

0  เงินกู้พิเศษ จำนวน................................... ............... บาท

II] ๓. ซื้อหน จำนวน............. .-.....................................บาท

0  ๔. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับบัญชีเงินฝากของสหกรณีๆ

ช่ือบัญชี ะ ........................................................................................................

เลขท่ีบัณชี □□□□□□ถ จำนวน..................................... บาท

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

ลงซ่ือ................................................. ผู้แจ้งความประสงค์

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

หมายเหตุ ะ กรณีท่ีสมาชกให้โอนเข้าบัญชีเดิมปีบัญชี 2564 ไม่ต้องส่งแบบขอเงินปืนผลและเงินเฉล่ียคืนฯ

ตามข้อ 1-4ใหแ้จ้ง “คามแบบแจ้งความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงบัญชี/กรณีไม่[คยย่ืบขอรับเงินปืนผลและเงินเฉล่ียคืบ 
ประจำปีบัญชี 2565”



สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนV10งถิ๋น จำกัด 

รายงาห ■ใบแจ้งหนี้ 

™[1เงินไค้รายเดือน

เวลาท ี่พ ิมพ ์:11/11/2565. 09:09:05

301410 ะ อบต.ตูม จ.นครราชสีมา ประจำเด ือน พฤศจิกายน 2565

ลำตับ รหัสสมาชิก ช่ีอ - สกุล ชำระเดืมจำนวน ชำระ,น้ันดา ยอด๓ บได้ หมายเหดุ

1 054015 นาง กฤดืกา ไชยชวคุปด์ 4,450.00 4,450.00

รวม สัก เงินได้รายเดือน 1 ราย 4,450.00 4,450.00

ลงช่ี?) เจ้าหน้าท่ีการผํน ลงช่ีอ ผอ.กองคลัง/หน.ส่วนการคลัง

(- -) (. )
หมายเหดฺ ะ บเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหักเงินไค้รายเดือนชองพนักงานส่วนค้องถน ต้องปฎิป้ติดามอย่างเคร่งครัด แห่งพระราชบัญญ้ตสหกรณ์ พ.ค. 2542

ข้อ 42/1 เม๋ีอสมาชิกไต้ห่าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ให้ผู้บังหับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรีอนายว้างไนสถานประกอบการ หริอหน่วยงานอ๋ึนใดท่ี 

สมาชิกปฎิป้ติหน้าท่ีอยู่หักเงินเดือนหริอค่าว้าง หริอเงินอ๋ึนใด ท่ีถงกำหนดจ่ายแก่สมาชิกน้ัน เพ๋ึอข้าระหน้ีหริอภาระผูกพันอ๋ึนท่ีมิต่อสหกรณ์ ให''แก่สหกรณ์ดาม 

จ่านวนท่ีสหกรณ์แว้งไป ให้หน่วยงานน้ันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้น้ันไหแก่สมาชิกโดยพกัน

การแสดงเจดนายินยอมดามวรรคหน้ีง มิอาจถอนคนไต้ เว้นแด่สหกรณ์จะให้ความยินยอมการหักเงินดามวรรคหน้ีง ต้องหักให้สหกรณ์เป็น 
อันหับแรก กัดจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักดามกฎหมายว่า ต้วยกองทุนปาเหนิจปานาญข้าราชการ กฎหมายว่าต้วยกองทุน 

ส่ารองเล้ียงชิพ กฎหมายว่าต้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ประกอบกับคาลปกครองนครคริธรรมราชไต้มิค่าพิพากษาคดืหมายเลขท่ี129/2561 เมิอว้นท่ี 27มินาคม 2561 สรุปไต้ว่าการท่ีผู้บังคับ 

บัญชาของสมาชิกสหกรณ์ฯ หักชำระหน้ีไห้แก่สถาบันการเงินอ่ํนก่อน เป็นการปฎิปติท่ีไม่เป็นไปดามมาดรา 42/1 แห่งพระราชบัญญ้ติสหกรณ์ พ.ค.2542 อันถีอ 

ไต้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าท่ีดามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฎิปติ ดังน้ันหากสมาชิกห่าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ไว้แกัว เป็นหน้าท่ีของผู้บังหับบัญชาของสมาชิก 

ต้องการด่าเนินการให้เว้าหน้าท่ีผู้ร้บผิดชอบหักเงินไต้รายเดือนหริอเงินปีนใดท่ีทางราชการพิงจ่ายไปให้แก่สมาชิกเพ๋ึอชำระหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ เป็นอันดับแรกจนกว่าหน้ีน้ัน 

จะระรับส่ํนไป
2.กรณ์บุคลากรมีเงินเดือนเหสิอสุทธิน้อยกว่ายอดเรียกเก็บสหกรณ์ฯ เม่ํอหักเงินไต้รายเดือนน่าส่งสหกรณ์แล้ว มีเงินเหลือ■ฌัใหักับบุคลากร 

จ่านวน 1,000.00 บาท

ต้วอย่าง ยอดเรียกเก็บประจ่าเดือน 25.000.00 บาท
เงินเดือนบุคลากรเหลอรับ 20.000.00 บาท ให้การหักเงินไต้รายเดือนส่งสหกรณ์ฯ เม๋ึอหักแล้วเหลือรับ 1.000.00 บาท

ดังน้ัน การเงินต้องน่าส่งสหกรณ์ 1&.??0-,00 บาท

3.ลำหับการหักชำระเงิน ประจ่าเดือน คอ 
บดอกเบ้ียเงินผู้ฉุกเนิน ^
2. ดอกเบ๋ียเงินถูสามัญ
3. เงินต้นฉุกเนิน *

4. เงินต้นสามัญ
ตัดสัญญาหลัก สมาชิกก่อน

5-ค่าหุ้นรายเดือน
6. ดอกเบ้ียเงินถู้สามัญ

7. เงินต้นสามัญ } ตัดสัญญา (รับสภาพหน้ี)

'ท๋ังน้ีผู้กู้จะค้องชำระหน้ีให้เสร็จส้ินภายในกำหนดสัญญา'


