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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520175 ทน.ลาํปาง จ.ลาํปาง:

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

002940 นาง จนัทรจ์ริา  ลกัษณะกุลบุตร1 1,000.00 1,000.00

019173 นางสาว เจนจริา  มะโนสม2 17,000.00 17,000.00

028139 นาย ศรายทุธ  มสีถาน3 500.00 500.00

057367 *นาย นธัทวฒัน์  สทิธริตัน์เดชา4 2,300.00 2,300.00

065077 นางสาว รววีรรณ  บวับาน5 800.00 800.00

072989 นางสาว กญัประวรี ์ ปิงใจ6 900.00 900.00

072990 นางสาว จารวุรรณ  ไชยกนัทะ7 1,300.00 1,300.00

072991 นางสาว นิตยา  เตชะกนัทา8 1,100.00 1,100.00

073004 นางสาว วชัราภรณ์  ใจกระเสน9 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 26,000.00 26,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520175 ทน.ลาํปาง จ.ลาํปาง:

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

063654 นางสาว ภารด ี เสลานนท์1 10,000.00 10,000.00

รวมชาํระเอง  �  ราย 10,000.00 10,000.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520176 ทม.เขลางคน์คร จ.ลาํปาง:

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

015987 นาย ชยัรตัน์  วเิชยีรสาร1 3,800.00 3,800.00

028244 นางสาว จนัทรเ์พญ็  ปญัโญนนัท์2 1,500.00 1,500.00

054915 นางสาว พมิพช์นก  แกว้ใจ3 500.00 500.00

057799 นางสาว รุง่นภา  ตั +งการ4 800.00 800.00

065431 นางสาว ประทุมพร  ต๊ะวงศ์5 800.00 800.00

066608 นาย ธรีวฒัน์  พฒุอนิถา6 800.00 800.00

072583 นาง อรญัญา  วลิกอบ7 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 11,200.00 11,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520177 ทม.พิชยั จ.ลาํปาง:

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

019127 นางสาว พนิตานนัท ์ ไชยลงักา1 1,500.00 1,500.00

028263 นาง ณิชากานต ์ ศรนีวล2 5,600.00 5,600.00

058994 นาย สมยศ  เพิ�มพลู3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 8,200.00 8,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520187 อบต.บ้านแลง จ.ลาํปาง:

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

043320 นาย พษิณุภรณ์  เชื+อคาํ1 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 600.00 600.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520188 อบต.บ้านเสดจ็ จ.ลาํปาง:

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

057155 นางสาว วรศิรา  หมอชา้ง1 2,000.00 2,000.00

057156 นางสาว พชัร ี เครอืนาชดิ2 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,000.00 4,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520189 อบต.พิชยั จ.ลาํปาง:

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

008574 นางสาว จนัทนา  ณ ลาํปาง1 750.00 750.00

053825 นาง พรหมณี  ปาละมะ2 16,900.00 16,900.00

053826 นาง สปุราณีย ์ เลก็ศรี3 10,000.00 10,000.00

056764 นางสาว วไิลวรรณ  เทพฝ ั +น4 500.00 500.00

063675 นางสาว นรศิรา  ประทุม5 1,500.00 1,500.00

063676 นาง ณฐักานต ์ ฮาวปินใจ6 13,500.00 13,500.00

063677 นาง นงนุช  พฒุอนิถา7 5,850.00 5,850.00

073510 นาง ปียานุช  กติตะวงค์8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 49,500.00 49,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520190 อบต.ทุ่งฝาย จ.ลาํปาง:

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

019142 *นาง กลัยา  พชิยัวงค์1 79,434.20 4,992.98

028129 นาง ปราณี  พรมฟอง2 500.00 500.00

028131 นาย วรรัณ์ธร  สทิธจินี3 115,208.15 6,097.53

048544 *นาง สพุตัรา  ปิงยา4 51,830.91 12,293.59

054167 นางสาว เสาวนีย ์ บุญทวี5 13,750.00 2,755.15

064452 นาย นภทัร  ปนัวงค์6 1,100.00 1,100.00

071255 นางสาว ณฐัธยาน์  จนิดา7 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 263,123.26 29,039.25

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520191 อบต.บ้านเอื#อม จ.ลาํปาง:

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

019126 นาง ปรยิานุช  ปิงยศ1 23,150.00 23,150.00

019128 นางสาว วไิลพร  ทะนะสาร2 2,100.00 2,100.00

019130 นาย วโิรจน์  แสนทิ3 15,250.00 15,250.00

028136 นาง สกุลัยา  สายอุดต๊ะ4 3,900.00 3,900.00

029820 นาง ฑานี  ใจดี5 9,400.00 9,400.00

031208 นางสาว สงัวาล  วงศช์มภู6 19,450.00 19,450.00

036644 นาย ไชยวฒัน์  ชมพรูาช7 20,008.43 4,654.06

051505 นาง ดรณุี  ทนนัไชยชมภู8 2,150.00 2,150.00

051620 นาง สายสณุีย ์ วงคด์วงบุตร9 7,450.00 7,450.00

052385 นางสาว นํ+าผึ+ง  ทนนัไชยชมภู10 500.00 500.00

070471 นางสาว ขนิษฐา  แกว้นารี11 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 104,658.43 89,304.06

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520192 อบต.บ้านเป้า จ.ลาํปาง:

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

054612 นาย พเิชษฐ ์ สงิหเ์ชื+อ1 10,050.00 10,050.00

069310 นางสาว ทพิยว์รรณ  จองบุญ2 19,471.64 19,471.64

069612 นาย วนิยั  ใจละออ3 5,850.00 5,850.00

070424 นาง สมจติ  อปูทอง4 1,500.00 1,500.00

070425 ส.อ. เอกนิษฐ ์ นาระถี5 1,100.00 1,100.00

072015 นาง เอี�ยมส ี แกว้วงค์6 1,500.00 1,500.00

072025 นาง ศศธิร  พงคนุ์ช7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 40,571.64 40,571.64

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520193 อบต.บ้านค่า จ.ลาํปาง:

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

012308 นางสาว ทศันีย ์ ศรอีายุ1 5,100.00 5,100.00

069312 นาย ธนกฤต  ของเดมิ2 26,207.61 26,207.61

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,307.61 31,307.61

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520194 อบต.บ่อแฮ้ว จ.ลาํปาง:

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

064995 นางสาว ชตุมินัต ์ ปรติวา1 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,100.00 2,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520195 ทต.ต้นธงชยั จ.ลาํปาง:

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

061132 นาย อรรถพล  อุทุมพร1 4,500.00 4,500.00

064581 นาง อญัชนา  ปวงแกว้2 2,000.00 2,000.00

071065 นาง ปิ�นฤทยั  ใจแกว้3 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 8,500.00 8,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520196 อบต.นิคมพฒันา จ.ลาํปาง:

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

036794 นาย ยิ�งยง  ปญัญาชยั1 2,000.00 2,000.00

050538 นางสาว ดวงพร  ดุกลา้2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,500.00 2,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520197 อบต.บุญนาคพฒันา จ.ลาํปาง:

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

045035 *จ.อ. พทิกัษ์  แสงยนื1 9,539.92 7,284.90

070857 นาง กมลลกัษณ์  วงศเ์ลอวุฒิ2 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 11,039.92 8,784.90

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520198 : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพิชัย จ.ลําปาง

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

072634 นางสาว เบญจวรรณ  ปญัญา1 15,000.00 15,000.00

072635 นางสาว วาสนา  อนิต๊ะคาํ2 6,000.00 6,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,000.00 21,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520201 อบต.บ้านดง จ.ลาํปาง:

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

054821 ว่าที�ร.อ. ชยัทศัน์  ศรนีนัชยั1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520202 อบต.นาสกั จ.ลาํปาง:

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

028144 นาย สริพิงศ ์ โสวภาค1 750.00 750.00

028148 นาง อญัธชิา  อนิเตชะ2 1,000.00 1,000.00

028149 นาย อุทยั  สงักุลนะ3 500.00 500.00

065412 นาย ดาวฤกษ์  หลา้วงศา4 1,100.00 1,100.00

065413 นาย พงศกร  ดวงใจ5 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,950.00 3,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520203 อบต.จางเหนือ จ.ลาํปาง:

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

040790 นาย สมาน  เพง็สว่าง1 9,950.00 9,950.00

055244 นาง เขมวรรณ  อนิปญัโญ2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,950.00 10,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520204 ทต.แม่เมาะ จ.ลาํปาง:

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

053828 นาง ศภุรดา  ศรนีนัชยั1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520205 อบต.สบป้าด จ.ลาํปาง:

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

019132 นาง รตันาภรณ์  อนินาค1 16,900.00 16,900.00

019209 นาง อาํพร  ขดัแกว้2 20,324.35 20,324.35

036797 นาย เอนก  มณีไสย์3 4,750.00 4,750.00

036806 นาง รชันี  วรรณเลศิ4 1,500.00 1,500.00

047776 นางสาว มชัฌมิา  แกว้มาลา5 500.00 500.00

052541 *นาง อนงค ์ เหล่ากาวี6 329,771.50 16,019.83

054040 นาง กจิจา  บุญตนับุตร7 500.00 500.00

061623 นาง ชไมพร  จนัทศรี8 1,100.00 1,100.00

070142 นาง นารรีตัน์  วงศว์ฒันา9 500.00 500.00

070143 นาง มนสัภรณ์  วงัแวว10 700.00 700.00

801633 นาง แสงดาว  วรรณเลศิ11 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 377,545.85 63,794.18

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520301 ทต.ลาํปางหลวง จ.ลาํปาง:

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

019182 นางสาว เปรมรุง่  วงคอ์นนั1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520303 ทต.ไหล่หิน จ.ลาํปาง:

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

007437 นาง ฉนัทห์ทยั  คาํสาร1 2,000.00 2,000.00

028264 นาง สนธยา  เพง็พมิพ์2 2,000.00 2,000.00

054963 นางสาว พชิญา  พตัราภรณ์วโิรจน์3 5,300.00 5,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 9,300.00 9,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520304 ทต.วงัพร้าว จ.ลาํปาง:

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

028156 นาย อดุลวทิย ์ มชัชะ1 17,350.00 17,350.00

028158 ว่าที�ร.ต.หญงิ สายฝน  ราชลาํ2 2,600.00 2,600.00

028163 นาง อภกิษณา  แจม่สว่าง3 13,150.00 13,150.00

028164 นาย กาํธร  ธหิมดุ4 500.00 500.00

044630 นาย ชานนท ์ นนัต๊ะภาพ5 500.00 500.00

049217 ว่าที�ร.ต. วรวุฒ ิ ฝ ั +นคาํอา้ย6 500.00 500.00

051408 นางสาว สภุาภรณ์  มณุีแกว้7 500.00 500.00

051410 นาง มณัทนา  กนัชาติ8 3,800.00 3,800.00

055666 นางสาว อุฬารกิา  โยสทิธิ ]9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 39,400.00 39,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520305 ทต.ศาลา จ.ลาํปาง:

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

008585 นาง ดวงวารตัน์  คาํหลวงเตมิ1 2,250.00 2,250.00

019144 นาง ลภสันนัท ์ ทองวงั2 1,700.00 1,700.00

019146 *นาง สภุาณี  ทนนัไชย3 10,000.00 10,000.00

028182 นาง รตันา  มณุีแกว้4 11,550.00 11,550.00

029822 นาง พาสนี  วสิทุธิ ]5 10,600.00 10,600.00

043305 นาง มาลนิี  ทรีฆวณิช6 500.00 500.00

062060 นางสาว ฐติภิา  ครบูา7 1,100.00 1,100.00

062801 นาง วไิลรตัน์  มลูพุม่สาย8 1,000.00 1,000.00

073195 นางสาว ณฐักานต ์ สจุติต์9 1,100.00 1,100.00

800606 นางสาว นรพชัร ์ แกว้คาํปา10 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 40,900.00 40,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520306 ทต.เกาะคาแม่ยาว จ.ลาํปาง:

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

043308 นาง รดัชนก  ทาชุม่1 107,829.31 7,057.99

055200 นางสาว ธดิา  อุประนนัท์2 500.00 500.00

055204 นาง มนธลิา  แกว้มารตัน์3 2,000.00 2,000.00

700441 นาย วชัระ  ขนัทอง4 10,354.11 10,354.11

700976 นาย รุง่ทว ี ศรวีชิยั5 12,900.00 12,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 133,583.42 32,812.10

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520307 ทต.เกาะคา จ.ลาํปาง:

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

044185 นางสาว มนทชิา  เสรมิสขุ1 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,500.00 1,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520308 อบต.นาแส่ง จ.ลาํปาง:

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

036803 นาย สาคร  ศรยีอด1 6,850.00 6,850.00

054696 นางสาว ธวลัรตัน์  ศรจีนัทร์2 1,500.00 1,500.00

059119 นาย คฑาวุฒ ิ โตพลดั3 6,100.00 6,100.00

067431 นาง มลัลกิา  ปาเลงิ4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,550.00 15,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520309 ทต.ท่าผา จ.ลาํปาง:

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

019176 นาง วรางคณา  ปกุคาํ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520310 อบต.ใหม่พฒันา จ.ลาํปาง:

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

700437 นางสาว ชตุกิาญจน์  อนิลวง1 15,000.00 15,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,000.00 15,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520312 ทต.นาแก้ว จ.ลาํปาง:

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

019119 นาง ณฐันนัท ์ ศรพีระจนัทร์1 12,400.00 12,400.00

019121 นาย ศกัดิ ]สทิธิ ]  วจิติรพลเกณฑ์2 15,000.00 15,000.00

029971 นาย เขตขณัฑ ์ วงคค์าํลอื3 500.00 500.00

057368 นาย วษิณุพงษ์  ใจธิ4 4,800.00 4,800.00

068837 พ.จ.อ. นเรศ  คาํวงค์5 1,500.00 1,500.00

068873 นางสาว ศนัสนีย ์ ธรรมจกัร์6 1,100.00 1,100.00

068874 นางสาว วราพร  พรมมาลา7 1,100.00 1,100.00

070264 นาง วภิาดา  เรอืงฤทธิ ]8 900.00 900.00

070387 นาง พานทพิย ์ แกว้นารี9 5,350.00 5,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 42,650.00 42,650.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520313 อบจ.ลาํปาง จ.ลาํปาง:

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

033548 นางสาว พชิชญา  เวชสวรรค์1 14,658.55 14,658.55

063094 นางสาว วรรณา  บุญมายวง2 800.00 800.00

064077 นาง ชนิตา  ทองอยู่3 600.00 600.00

066321 นาย ณฐัวุฒ ิ รนิเชื+อ4 4,450.00 4,450.00

069315 นางสาว จนิตนากานต ์ ตาโมะ๊5 8,200.00 8,200.00

072035 นาง ชไมพร  หน่อแกว้6 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 29,808.55 29,808.55

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520401 ทต.เสริมงาม จ.ลาํปาง:

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

050996 นางสาว นฤมล  แกว้มา1 7,450.00 7,450.00

071853 นางสาว จนิฐัชญา  โกเมฆ2 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,950.00 7,950.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520403 อบต.เสริมขวา จ.ลาํปาง:

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

028146 นาย ปรญิญา  แผน่ทอง1 2,000.00 2,000.00

028180 นาง พริาวลัย ์ เรอืงฤทธิ ]2 5,750.00 5,750.00

041244 นาย ประเสรฐิ  ยาวชิยั3 49,810.35 5,418.21

059235 นางสาว วนัวสิา  วฒัโล4 1,100.00 1,100.00

070090 นาย กฤษชภมู ิ ไชยชมุพล5 8,800.00 8,800.00

070091 นาง กนกนิภา  เรอืงสา6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 68,160.35 23,768.21

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520405 อบต.เสริมกลาง จ.ลาํปาง:

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

000789 นางสาว กิ�งกาญ  สภุากนัทา1 6,500.00 6,500.00

050995 นาง จณีา  ทนสาร2 9,119.44 9,119.44

058066 นาย ชชูาต ิ วงคน่์าน3 1,100.00 1,100.00

058067 นาง พลอย  หน่อปา4 9,850.00 9,850.00

058068 นาง เยาวรตัน์  วงคน่์าน5 14,150.00 14,150.00

072002 นาง เบญจวรรณ  เมทา6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,219.44 41,219.44

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520406 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล จ.ลาํปาง:

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

000897 นาย เกยีรตศิกัดิ ]  เดชเดชะ1 750.00 750.00

019111 นาง นงนุช  รูแ้ผน2 5,000.00 5,000.00

019115 นาง ศภุกาญจน์  กาญจนพชัรกจิ3 10,000.00 10,000.00

028147 นาย จริฏัฐ ์ ยารงัษี4 1,000.00 1,000.00

036946 จ.ส.อ. แดนชยั  สนัยาว5 750.00 750.00

047302 *นาย วรีะ  ธรินิทอง6 1,650.00 1,650.00

059550 นาง วชริาภรณ์  ตาคาํมา7 1,500.00 1,500.00

067581 นาง ฐติาภา  บุญเจรญิ8 1,700.00 1,700.00

071048 นาย เกรกิฤทธ ิ วงศพ์งษ์คาํ9 700.00 700.00

071822 นาง วลยัพร  ฉิมพกุ10 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,350.00 24,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520503 ทต.หลวงใต้ จ.ลาํปาง:

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

028154 นาย ภเูบธ  มานะสคุนธ์1 14,250.00 14,250.00

071952 นางสาว นลนิพรรณ  จนัผา2 1,300.00 1,300.00

071975 นางสาว วลิาภสิ  แกว้คาํ3 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 16,850.00 16,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520504 อบต.บ้านโป่ง จ.ลาํปาง:

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

022985 นาย สธุน  กลา้หาญ1 750.00 750.00

043857 นางสาว กรณิกา  งามเลศิวฒันะ2 8,200.00 8,200.00

062935 นาย วรีะพงษ์  วงศว์งั3 8,100.00 8,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 17,050.00 17,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520505 อบต.บ้านร้อง จ.ลาํปาง:

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

007429 นางสาว ดวงแข  คาํมาเรว็1 5,850.00 5,850.00

028266 นาย นิรตุต ์ ปินตา2 9,801.44 9,801.44

073253 นาง ภทัรธ์นีนัท ์ กวางประเสรฐิ3 1,500.00 1,500.00

073254 นาง ศรไีพ  กนัทพิย์4 1,500.00 1,500.00

073255 นาง สายหยดุ  คาํมาเรว็5 1,500.00 1,500.00

073256 นาง สธุาสนิี  ปญัญาแดง6 1,100.00 1,100.00

073258 นาง ศภุรา  สวุรรณโน7 900.00 900.00

073414 นาง สายนท ี เชื+อเมอืงพาน8 1,500.00 1,500.00

073509 นาง ศริพิร  บุญสขุ9 700.00 700.00

073590 นาย นรสงิห ์ อบมา10 1,500.00 1,500.00

700977 นางสาว กฤษณา  มาลา11 8,803.21 8,803.21

701074 นาง ฉออ้น  คาํดี12 1,400.00 1,400.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520505 อบต.บ้านร้อง จ.ลาํปาง:

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

701323 นางสาว กฤษลดา  กติตภิมูสิรนาท13 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �R  ราย 40,254.65 40,254.65

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520506 อบต.ปงเตา จ.ลาํปาง:

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

032101 นาง วรวลญัช ์ จนัทรว์งค์1 17,250.00 17,250.00

051302 นาง วรรณภรณ์  ยาสมทุร2 7,909.45 7,909.45

051317 นางสาว สายฝน  มใีจรกัษ์3 5,000.00 5,000.00

058853 นาง ชลุพีร  ปินตาแสน4 500.00 500.00

063977 นาง มณฑริาภรณ์  ชยัตระกลู5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,759.45 31,759.45

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520507 อบต.นาแก จ.ลาํปาง:

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

019166 นาย สทิธชิยั  จนัทรต๊์ะ1 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520508 อบต.บ้านอ้อน จ.ลาํปาง:

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

019194 นาย ประสงค ์ สนัตวิชัรากร1 2,000.00 2,000.00

055098 *นาง อรทยั  ปญัไชยา2 24,514.57 3,728.60

069577 นางสาว ธามวด ี สวุรรณเก3 23,800.00 23,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 50,314.57 29,528.60

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520509 อบต.บ้านแหง จ.ลาํปาง:

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

011048 นางสาว ชญาพรรธน์  สวสัดิ ]ธนากติติ1 3,000.00 3,000.00

028184 นางสาว ปิยวลัย ์ กลิ�นทอง2 1,500.00 1,500.00

028186 นาง ปนดัดา  เครอืระยา3 9,500.00 9,500.00

028190 นางสาว สกุญัญา  เทพา4 3,500.00 3,500.00

054617 *นาง สคุนธรส  กรรเชยีง5 2,800.00 2,800.00

064572 นาง ศภุนิดา  ยื�นปนั6 2,000.00 2,000.00

067357 นางสาว ภคัรทราวรนิทร ์ เมอืงมลู7 3,000.00 3,000.00

067358 นาย ชวลัวทิย ์ ท่องเที�ยว8 3,300.00 3,300.00

072456 นาง ธรญัญาภา  ขาวอ่อน9 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 29,500.00 29,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520510 อบต.บ้านหวด จ.ลาํปาง:

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

019168 นาง พมิพ ์ สมวงศ์1 11,700.00 11,700.00

028176 นาย เสร ี พทุธวงค์2 11,650.00 11,650.00

050684 นาย สาํเรงิ  ยาสมทุร3 7,400.00 7,400.00

054166 นางสาว ผดุงขวญั  กาวนิ4 2,800.00 2,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 33,550.00 33,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520511 อบต.แม่ตีบ จ.ลาํปาง:

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

069605 นางสาว กุลสิรา  ใจจนัทร์1 12,550.00 12,550.00

073739 นาง สาวติร ี อนิเขยีวสาย2 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 13,850.00 13,850.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520511 อบต.แม่ตีบ จ.ลาํปาง:

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

036798 นางสาว กญัจน์ชญา  โกฎยา1 1,000.00 1,000.00

รวมชาํระเอง  �  ราย 1,000.00 1,000.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520512 ทต.เมืองปาน จ.ลาํปาง:

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

031239 นาง ปิยะมาศ  ไชยเมอืงชื�น1 7,600.00 7,600.00

042397 นาย บรรจง  เครอืวลัย์2 1,100.00 1,100.00

051504 นางสาว กลัยกร  ขจรวุฒชิลชญา3 14,189.60 14,189.60

060329 นาย จกัรภพ  ธรรมขนัท์4 5,350.00 5,350.00

060331 นาง กรรฐกิา  แตม้คม5 500.00 500.00

064700 นาย อธษิฐ ์ ยะคาํปลกู6 7,350.00 7,350.00

700763 นางสาว เยาวลกัษณ์  วริยิะเชษฐก์ุล7 4,300.00 4,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 40,389.60 40,389.60

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520601 อบต.แจ้ห่ม จ.ลาํปาง:

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

031225 นาง รจุริภา  ขตัยินต์1 1,000.00 1,000.00

060525 นางสาว แสงดาว  ทาเขยีว2 2,200.00 2,200.00

074063 นาง ปวณีา  พรหมประดษิฐ์3 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 3,700.00 3,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520603 ทต.บ้านสา จ.ลาํปาง:

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

051950 นาย สหสัทยั  เพชรรตัน์1 5,900.00 5,900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,900.00 5,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520604 อบต.ปงดอน จ.ลาํปาง:

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

028197 นาย กฤษดา  พงษ์พนัธ์1 750.00 750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 750.00 750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520605 อบต.แม่สกุ จ.ลาํปาง:

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

046074 นางสาว กาญประภา  วงคจ์นีา1 11,400.00 11,400.00

051951 นาย สมบตั ิ กนัไว2 14,900.00 14,900.00

051952 นางสาว อญัชล ี นวลอนงค์3 4,450.00 4,450.00

054161 *นาง ธติญิา  สตูรเลข4 2,400.00 2,400.00

054613 *นาย พรชยั  โลมากุล5 3,423.73 3,130.43

071745 นาย สรไกร  จนิดามณี6 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,473.73 37,180.43

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520606 อบต.เมืองมาย จ.ลาํปาง:

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

043867 นาย บรรเจดิ  รูด้ ี1 3,550.00 3,550.00

054725 *นางสาว ศริขิวญั  แกว้มา2 5,950.00 5,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,500.00 9,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520608 อบต.วิเชตนคร จ.ลาํปาง:

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

054722 *นาย วรศลิป์  ไชยเมอืงมลู1 5,350.00 5,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,350.00 5,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520701 อบต.ทุ่งฮั #ว จ.ลาํปาง:

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

070925 นางสาว เสาวนีย ์ เกาะปินะ1 4,200.00 4,200.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,200.00 4,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520703 ทต.บ้านใหม่ จ.ลาํปาง:

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

019152 นาง อาํภา  คดิอ่าน1 5,000.00 5,000.00

043856 นาง ฐติพิร  นาวา2 500.00 500.00

700442 นางสาว ชมุพวูด ี ตาเมอืงมลู3 21,978.29 21,978.29

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 27,478.29 27,478.29

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520704 ทต.วงัเหนือ จ.ลาํปาง:

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

031218 นาง อุไรวรรณ  เครอืฟู1 10,000.00 10,000.00

048546 *นางสาว รงัสนิี  ศรแีสน2 3,000.00 3,000.00

065296 นางสาว ทฤฒมน  ยาสมทุร์3 10,000.00 10,000.00

068055 นาง ณยัลกัษณ์  จนิตะนา4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,000.00 24,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520705 อบต.วงัใต้ จ.ลาํปาง:

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

021278 นาย สมศกัดิ ]  จนัทรอ์ยูจ่รงิ1 4,250.00 4,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,250.00 4,250.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520706 อบต.ร่องเคาะ จ.ลาํปาง:

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

071358 นางสาว เจนจริา  ทนทาน1 800.00 800.00

071359 นาย พงศธร  ทนนัไชย2 600.00 600.00

071360 นางสาว อารยิา  บวัแดง3 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 2,000.00 2,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520707 อบต.วงัทอง จ.ลาํปาง:

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

019087 *นาย ชาฤทธิ ]  จนัหอม1 16,325.10 10,899.10

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,325.10 10,899.10

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520708 อบต.วงัซ้าย จ.ลาํปาง:

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

067814 นาย ปฏภิาณ  เกษวริยิะการ1 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,000.00 10,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520709 อบต.วงัแก้ว จ.ลาํปาง:

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

041688 นางสาว ชนิตา  ทองใบ1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 800.00 800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520801 ทม.ล้อมแรด จ.ลาํปาง:

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

020747 นาย ยอดชยั  ศาลาทุ่ง1 1,000.00 1,000.00

037033 นาง วรณนั  มาดหมาย2 500.00 500.00

052590 นาง ประภากร  สรุยิว์งศ์3 500.00 500.00

055206 นาง ภควรรณ  สรุวชิติกร4 68,334.68 34,169.44

065138 นางสาว จไุรรตัน์  บุญมาก5 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 71,134.68 36,969.44

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520806 ทต.เวียงมอก จ.ลาํปาง:

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

074046 นางสาว สพุตัรา  เป็งมาวงศ์1 1,500.00 1,500.00

074047 นาง กาญตกิา  ล่องชผูล2 22,000.00 22,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,500.00 23,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520807 อบต.นาโป่ง จ.ลาํปาง:

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

019101 นางสาว พกิุล  ศรคีาํ1 2,000.00 2,000.00

031288 ว่าที�ร.ต. วริตัน์  ชาวเขยีววงศ์2 2,900.00 2,900.00

073696 นาง โนร ี ขดัสาย3 900.00 900.00

074048 นางสาว มลวิรรณ  ปาต๊ะวงศ์4 900.00 900.00

074049 นางสาว รตัน์สดุา  แกว้มณี5 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 7,800.00 7,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520808 อบต.แม่ถอด จ.ลาํปาง:

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

062487 นางสาว จนัทรท์รา  นภาทอง1 2,000.00 2,000.00

072663 ส.ท.หญงิ ดวงเดอืน  อาเซง็2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,100.00 3,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520809 ทต.เถินบุรี จ.ลาํปาง:

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

031145 นาง เกษร  ป้องกนัภยั1 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,100.00 1,100.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520901 อบต.แม่พริก จ.ลาํปาง:

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

011518 นาย ศรณัย ์ มะหลแีกว้1 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 500.00 500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520902 ทต.แม่ป ุจ.ลาํปาง:

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

034450 นาง วริตัน์  ปญัญาดบิวงศ์1 20,000.00 20,000.00

701089 นางสาว สนุนัท ์ มงคลกาวลิ2 11,000.01 11,000.01

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,000.01 31,000.01

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520906 ทต.พระบาทวงัตวง จ.ลาํปาง:

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

054848 *นาย กติต ิ เรอืงฤทธิ ]1 5,300.00 5,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,300.00 5,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&520907 ทต.ทุ่งงาม จ.ลาํปาง:

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

019116 นาง ทองทพิย ์ ปญัญาจนัทร์1 10,000.00 10,000.00

037118 นาง นงคราญ  แสนประสทิธิ ]2 2,000.00 2,000.00

057582 นางสาว ชมนาถ  เสาพรม3 1,300.00 1,300.00

700203 นาง กฤตธรีา  คาํภธิรรม4 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,400.00 15,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521001 ทต.แม่ทะ จ.ลาํปาง:

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

019107 นาย ประพนัธ ์ สายปนั1 750.00 750.00

040793 นางสาว สายสนุีย ์ สวสัดี2 6,250.00 6,250.00

062354 นาย สรุยิา  ทาไสย3 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   R  ราย 10,000.00 10,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521002 ทต.ป่าตนันาครวั จ.ลาํปาง:

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

028251 นาย พงษ์เทพ  บุญเกดิ1 2,500.00 2,500.00

050866 นาย พริณุ  ยานะ2 7,400.00 7,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 9,900.00 9,900.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521003 ทต.นาครวั จ.ลาํปาง:

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

051168 นาง ศริริตัน์  วงศป์นัติ1 17,550.00 17,550.00

051169 *นาย นิวตั ิ สทิธบุิญเรอืง2 5,950.00 5,950.00

056765 นางสาว นนัทช์ญาน์  สายยศ3 18,200.00 18,200.00

057744 นาง องัคณา  มะเทวนิ4 5,500.00 5,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 47,200.00 47,200.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521005 อบต.บ้านกิ�ว จ.ลาํปาง:

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

028228 นางสาว สขุคนึง  นุชมุภู1 1,500.00 1,500.00

028229 นาย สมศกัดิ ]  เชง่รุง้2 1,500.00 1,500.00

028234 นางสาว วนัด ี ไพบลูยว์ฒันผล3 1,300.00 1,300.00

043861 นางสาว พรพรรณ  เชง่รุง้4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,400.00 5,400.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521006 อบต.บ้านบอม จ.ลาํปาง:

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

050852 นางสาว คนึงนิตย ์ อนิหลา้1 3,500.00 3,500.00

050853 นางสาว ชฎาพร  ใจเชื+อ2 7,750.00 7,750.00

050855 นาง สภุตัรา  ดาวลัย์3 4,250.00 4,250.00

056047 นาง ปนดัดาพร  สรุยิา4 5,850.00 5,850.00

074058 นาง จารพุชิญา  เพชรวชิติ5 1,000.00 1,000.00

074059 นาย สรุกานต ์ อนิพรม6 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,050.00 23,050.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521007 ทต.นํ#าโจ้ จ.ลาํปาง:

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

073117 นาง กุลธดิา  แซ่ตั +ง1 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,000.00 3,000.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521008 อบต.ดอนไฟ จ.ลาํปาง:

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

036812 นางสาว เพช็ร  วงัตุ่น1 500.00 500.00

056114 นางสาว สาวติร ี เครอืคาํ2 500.00 500.00

067909 นาง รตันา  เถายศ3 1,500.00 1,500.00

067910 นาง วาสนา  วงศใ์ต้4 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,300.00 3,300.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521009 อบต.หวัเสือ จ.ลาํปาง:

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

005084 *นาง วาสนา  บุญเจรญิ1 221,821.00 18,152.66

062936 นางสาว สาธติา  วงคก์าไชย2 5,000.00 5,000.00

068084 นาย อาํนาจ  คาํภริะปาวงศ์3 26,903.25 26,903.25

070313 นาง นยันา  แยม้แสง4 1,500.00 1,500.00

070466 นาง พกิุล  ปิงไฝ5 5,000.00 5,000.00

071253 นาง พชิญากรณ์  วงศป์นั6 1,300.00 1,300.00

071254 นาง ศศธิร  เขม็คาํ7 1,300.00 1,300.00

071256 นาย ศภุฤกษ์  บุญเจรญิ8 1,100.00 1,100.00

071258 ส.อ. พนมกร  เครอืวงั9 1,500.00 1,500.00

073598 นาง วรศิรา  คาํฟู10 3,000.00 3,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 268,424.25 64,755.91

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521010 อบต.วงัเงิน จ.ลาํปาง:

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

019106 นาย บุญชยั  นิลเป้า1 750.00 750.00

069154 ส.อ. ประเสรฐิ  เตมะ2 10,000.00 10,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,750.00 10,750.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521011 ทต.สิริราช จ.ลาํปาง:

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

028238 นาง จดิาภา  จาํปา1 2,000.00 2,000.00

028243 *นาย นุรธ  เมอืงโคตร2 1,486.00 1,486.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,486.00 3,486.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521101 อบต.สบปราบ จ.ลาํปาง:

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

008566 นาง วรญัญา  คาํเชื+อ1 2,000.00 2,000.00

019141 นางสาว ขวญัชวีา  เขยีวทวงศ์2 3,000.00 3,000.00

051828 นางสาว สภุา  พรหมาบุญ3 1,000.00 1,000.00

065924 นางสาว สพุรรษา  คาํสา4 1,000.00 1,000.00

072489 นางสาว ธนฏัฐาธร  ด่านอนิถา5 1,700.00 1,700.00

700762 นางสาว กนกลกัษณ์  วริยิะเชษฐก์ุล6 12,750.00 12,750.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,450.00 21,450.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521102 ทต.สบปราบ จ.ลาํปาง:

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

050999 นางสาว สกุลยา  อุดสรอ้ย1 3,700.00 3,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 3,700.00 3,700.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521103 อบต.สมยั จ.ลาํปาง:

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

036810 นาง รตันาภรณ์  วฒันานนัท์1 1,500.00 1,500.00

065609 นาง ทองเพยีร  มทุอง2 1,100.00 1,100.00

065610 นางสาว รุง่อรณุ  กาชยั3 1,100.00 1,100.00

070494 นาย พพิฒัน์  เมอืงพนัธ์4 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 4,800.00 4,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521104 อบต.แม่กวัะ จ.ลาํปาง:

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

041282 นาง ชวนนิศา  ยาใจ1 21,456.49 21,456.49

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,456.49 21,456.49

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521105 อบต.นายาง จ.ลาํปาง:

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

019110 นางสาว อรกญัญา  ทองกลู1 750.00 750.00

042642 นาง ศภุวลัย ์ มาตาแกว้2 4,100.00 4,100.00

061133 นาง เกศราภรณ์  ชาวพะเยาว์3 500.00 500.00

068551 นางสาว อรนิทรย์า  ถาวรรณา4 10,000.00 10,000.00

700020 นางสาว วมิลลกัษณ์  วจิารณ์พล5 8,500.00 8,500.00

800857 นาง จริภทัร  ขอนทพิย์6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 24,350.00 24,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521202 ทต.ห้างฉัตร จ.ลาํปาง:

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

064516 นางสาว นยันา  มะโนยะ1 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 800.00 800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521204 ทต.เมืองยาว จ.ลาํปาง:

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

028155 นางสาว สายสนุีย ์ สภุาจนัทร์1 1,700.00 1,700.00

028252 นาง โสภติ  วงศธ์ดิา2 29,090.82 29,090.82

028254 นาย อนนัต ์ พรมลภั3 1,000.00 1,000.00

028258 นาง ภณัฑริาพร  คาํคง4 20,188.86 20,188.86

047300 นาย ฤทธิ ]ธชิยั  อรยิะเครอื5 1,100.00 1,100.00

054609 นาย สพุจน์  แกว้ตื+อ6 1,100.00 1,100.00

059545 นาง ไพรรนิทร ์ อา้ยดว้ง7 4,750.00 4,750.00

059776 นาง มกุดารตัน์  แกว้บุญเรอืง8 1,000.00 1,000.00

064346 นางสาว ดุจฤด ี ต๊ะบุญเรอืง9 3,500.00 3,500.00

066033 นางสาว กู่แกว้  ธตุิย้10 1,500.00 1,500.00

800876 นาง ทพิยส์ดุา  อุตวรรณ์11 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 65,429.68 65,429.68

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521205 ทต.ปงยางคก จ.ลาํปาง:

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

008561 นาง สงัวาล  ทรายใจ1 2,000.00 2,000.00

028253 นาย พฤทธิ ]  เพง็พมิพ์2 9,700.00 9,700.00

036814 นางสาว ณฐันารถ  ไชยราช3 10,500.00 10,500.00

040794 นาง จรีาวรรณ  กลิ�นชดิ4 500.00 500.00

047777 นาง อารรีตัน์  มณีทพิย์5 2,100.00 2,100.00

055558 นางสาว ปาจารยี ์ จนัอนิตา6 500.00 500.00

060498 ส.อ. ธวชัชยั  บุญเจรญิ7 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 27,800.00 27,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521206 ทต.เวียงตาล จ.ลาํปาง:

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

008578 นาย วุฒพิล  มณฑาทอง1 6,500.00 6,500.00

008579 นาย เสกสรรค ์ พึ�งสยุะ2 750.00 750.00

019185 นาย คมกฤช  เสอืแซมเสรมิ3 6,450.00 6,450.00

029238 นางสาว วมิลรตัน์  เพง็จาด4 6,850.00 6,850.00

029825 นาย อดศิกัดิ ]  ทานนัท์5 4,000.00 4,000.00

059164 นาง จฑุามาศ  โยปินตา6 500.00 500.00

059551 นาง ระกนั  แซ่เตยี7 3,500.00 3,500.00

061633 นาง วรรีตัน์  ดวงขจร8 800.00 800.00

065295 นาง สนธยา  ต๊ะวงศษ์า9 10,400.00 10,400.00

073693 นางสาว ภาวณิี  ไชยวงั10 500.00 500.00

074323 นางสาว วรรณชนก  ปญัญาวงศ์11 1,100.00 1,100.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521206 ทต.เวียงตาล จ.ลาํปาง:

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

800634 นาง กลัยา  หวงัดี12 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 42,350.00 42,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521208 อบต.วอแก้ว จ.ลาํปาง:

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

008560 นาย พทิกัษ์  อนินาค1 17,750.00 17,750.00

066019 นาย สกุฤษฎิ ]  ทั �งหริญั2 600.00 600.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 18,350.00 18,350.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521302 อบต.บ้านขอ จ.ลาํปาง:

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

063223 นาง บุญศริ ิ หมดดี1 18,600.00 18,600.00

063225 นาง นิรดา  พไิสย2 19,200.00 19,200.00

063226 นางสาว ภคัฐพ์ชิา  เถาจนัทรต๊์ะ3 22,850.77 22,850.77

063611 นาง ทพิยม์าล ี รุง่เลศิ4 18,400.00 18,400.00

063612 นาย นภสนิธุ ์ ธรีวรฒุ5 7,865.40 7,865.40

064790 นางสาว มิ�งขวญั  ป้องกนั6 5,350.00 5,350.00

069611 นางสาว บวร  สมานพนัธุนุ์วฒัน์7 10,570.55 10,570.55

069739 นาย ณฐัพงศ ์ แตม้คม8 21,350.00 21,350.00

070864 นาง ชนิลกาญ  พชิญวงศห์ริญั9 4,700.00 4,700.00

071734 นาย อธวิฒัน์  กฤษวฒันานนท์10 1,500.00 1,500.00

071735 นาง ทองสาย  ใจหวงั11 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 131,486.72 131,486.72

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521303 อบต.ทุ่งกวา๋ว จ.ลาํปาง:

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

063224 นาย กฤษณายทุธ  ใจละออ1 14,900.00 14,900.00

068479 นาง จรุรีตัน์  อนิทยิศ2 10,000.00 10,000.00

071475 นาง ราตร ี ฟองกนัทา3 1,100.00 1,100.00

071479 นาย กณพกติ  เมอืงงาว4 1,300.00 1,300.00

071939 นาง สกุลรตัน์  หมดุดี5 1,100.00 1,100.00

071940 นาง นิชญัญา  มพีรวรดา6 1,300.00 1,300.00

072405 นาย บุณยรศิณ์  พฒันะอว้นสงู7 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 30,800.00 30,800.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521304 อบต.แจ้ซ้อน จ.ลาํปาง:

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

031237 นาย อนรรฆพงศ ์ เกษตรเกื+อกลู1 2,000.00 2,000.00

068274 นางสาว ปิยดา  จดัสวย2 7,150.00 7,150.00

071119 นางสาว ดารณี  แกว้หนองยาง3 700.00 700.00

071120 นางสาว ปรญิญา  ศกัดิ ]ดี4 1,100.00 1,100.00

071976 นาง อารลีกัษณ์  สมปาน5 700.00 700.00

073121 นางสาว จรรยา  บุตรปะสะ6 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,550.00 12,550.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&521305 อบต.หวัเมือง จ.ลาํปาง:

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

072206 นาย ธรีพงษ์  อกผาย1 1,100.00 1,100.00

072207 นางสาว ปราณี  กติตนิภาดล2 1,100.00 1,100.00

072360 นางสาว สดุารตัน์  พทุธวงศ์3 700.00 700.00

072361 นางสาว ดารวุรรณ  ต๋าคาํ4 900.00 900.00

072362 นาง วชัราภรณ์  ยอดดี5 1,100.00 1,100.00

072363 นาง นงเยาว ์ มลูทนิ6 1,100.00 1,100.00

072776 นาย ภรูพิฒัน์  คุณครอง7 2,500.00 2,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   S  ราย 8,500.00 8,500.00

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&525001 หน่วยงานอื�น จ.ลาํปาง จ.ลาํปาง:

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

019167 *นางสาว ปราณี  จติตคาํ1 114,586.28 4,580.61

051948 *นาง พศันีย ์ อุดเครอื2 210,489.04 15,477.07

054162 นางสาว รุง่อรณุ  แลวฤทธิ ]3 221,996.18 10,690.14

055106 *นางสาว อุไรวรรณ  อนิพริดุ4 152,078.49 123,968.45

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 699,149.99 154,716.27

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

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

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กนัยายน %&'&525001 หน่วยงานอื�น จ.ลาํปาง จ.ลาํปาง:

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

064514 นาง ภริมยร์ตัน์  เกษวริยิะการ1 500.00 500.00

รวมชาํระเอง  �  ราย 500.00 500.00

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

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั +นหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี+ที�มต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนี+นั +น

จะระงบัสิ+นไป

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

 ตวัอย่าง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

0.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี+ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
R.เงนิตน้ฉุกเฉิน
�.เงนิตน้สามญั
�.ค่าหุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี+ยเงนิกูส้ามญั
S.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี+)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหตุ : 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ����
ขอ้ ��/� เมื�อสมาชกิไดท้ําความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั +น เพื�อชาํระหนี+หรอืภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลี+ยงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที����/���� เมื�อวนัที� �S มนีาคม ���� สรปุไดว้่า การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี+ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั +นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ั +นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั +น

*ทั #งนี#ผูก้ ู้จะต้องชาํระหนี#ให้เสรจ็สิ#นภายในกาํหนดสญัญา*


