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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560002 อบจ.พะเยา จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003085 นาง สุจนิดา  อิ�นคาํ1 500.00 500.00

069993 นางสาว สกุลธรา  วงศป์ญัญา2 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 1,200.00 1,200.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560101 ทม.พะเยา จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025887 นาย นันทม์นัส  บุญธรรม1 500.00 500.00

036850 นางสาว ปุณฑรกิา  เรอืนเงนิ2 7,450.00 7,450.00

064253 นางสาว เชาวเรศ  เนตรสงิห์3 1,500.00 1,500.00

064256 นางสาว ธญัณิชา  เพช็รกุล4 5,750.00 5,750.00

065297 นางสาว ฐานิศ  แสนธกิาร5 600.00 600.00

066820 นาย กติตศิกัดิ T  แสนอุบล6 800.00 800.00

067848 นางสาว สวชิญา  นามวงค์7 600.00 600.00

070923 นาย จติรกร  กลัยา8 1,300.00 1,300.00

072416 นางสาว ธนาภรณ์  แกว้ประดษิฐ9 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 19,000.00 19,000.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560105 อบต.แม่นาเรือ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000954 นางสาว สามนีิ  ดดูี1 2,000.00 2,000.00

003678 นาย มงคลกติติ T  เอื*อประเสรฐิ2 30,000.00 30,000.00

067895 นาง เนตรชนก  วงศใ์หญ่3 2,000.00 2,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 34,000.00 34,000.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560106 อบต.บ้านตุ่น จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003116 นางสาว เรณุกา  สบืดา้ย1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560108 ทต.บ้านต๋อม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057904 วา่ที�ร.ท. ไกรสงิห ์ วงศป์ญัญา1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560109 ทต.แม่ปืม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000166 นาย สยาม  ปรชีา1 2,100.00 2,100.00

064255 นาง จนัทรห์อม  อุทธโยธา2 8,050.00 8,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,150.00 10,150.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560110 ทต.แม่กา จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042189 นางสาว พรรณทวิา  เงนิเยน็1 6,250.00 6,250.00

054175 *นาย กิ�งทอง  ติVบปะระวงศ์2 14,106.71 4,481.32

072414 นางสาว นวสรณ์  นิลวรรณวรีกุล3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 21,456.71 11,831.32

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560113 ทต.ท่าวงัทอง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

047307 นางสาว สองเมอืง  ทรช่วย1 2,600.00 2,600.00

070969 นาง สุภาวด ี พชิยัเมธพงศ์2 1,300.00 1,300.00

070970 นาง สุจติรา  เดชบุญ3 1,100.00 1,100.00

071114 นาย วทิยา  เป็งโท4 1,700.00 1,700.00

071115 นาง กิ�งแกว้  ศรนุี5 1,700.00 1,700.00

071125 นาย ณฐัพงษ์  วงคศ์ริิ6 1,500.00 1,500.00

071126 นาง เบญจวรรณ  ศรสวสัดิ T7 1,500.00 1,500.00

071196 นางสาว นุชร ี ทบัทมิ8 1,100.00 1,100.00

071207 นาง มยุเรส  ไชยวรรณ์9 1,500.00 1,500.00

071245 นาง สมยา  โพธิ Tธรรม10 1,700.00 1,700.00

071246 นาง ขนิษฐา  สุขมี11 1,900.00 1,900.00

071250 นางสาว ประณิกาล  สงิหแ์กว้12 900.00 900.00

071570 นาง ชนานุช  ฉลาด13 1,500.00 1,500.00

071583 นาย เนาวรตัน์  บุญสุข14 2,100.00 2,100.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560113 ทต.ท่าวงัทอง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

071670 นาง วารษิฐา  พวงมะลิ15 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 23,400.00 23,400.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560115 ทต.บ้านสาง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000175 นาย ประหยดั  มเีชื*อ1 1,500.00 1,500.00

003183 นางสาว บุณยนุช  อรยิา2 500.00 500.00

046686 นาง รุง่นภา  ก่อศลิป์3 500.00 500.00

048545 นาง กานตธ์ศิา  วงศจุ์มปู4 2,837.71 2,029.41

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 5,337.71 4,529.41

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560206 ทต.ทุ่งรวงทอง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003732 นาย อรยิธ์ชั  นามใจ1 500.00 500.00

024479 นาง สุนีย ์ ก๋าเมอืงลอื2 7,650.00 7,650.00

060300 *นาย ทปีธรรมโม  เชื*อสะอาด3 1,415.53 1,415.53

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 9,565.53 9,565.53

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560207 อบต.ห้วยยางขาม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055936 *นาง กลัยา  สองสโีย1 6,600.00 6,600.00

067405 นางสาว ศศปิระภา  อวดครอง2 1,100.00 1,100.00

070601 นาง ศวิพร  จนัทมิา3 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 8,600.00 8,600.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560208 อบต.พระธาตุขิงแกง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

064988 นาย สุทธพิงศ ์ เรอืงฤทธิ T1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560301 ทต.เชียงคาํ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024068 นาย คมกฤช  หาญจรงิ1 9,786.00 9,786.00

031291 นาย สาธติ  ชาวเวยีง2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 10,786.00 10,786.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560303 ทต.หย่วน จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021927 นาง รุง้นภา  คนัธยิะรตัน์1 1,000.00 1,000.00

022517 นาย ศุภวชิญ ์ ตนภู2 500.00 500.00

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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560304 อบต.นํ#าแวน จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003121 นาย สกล  ใจเยน็1 10,118.37 10,118.37

009771 นาย มงคลฉัตร  สมฤทธิ T2 4,000.00 4,000.00

024063 นาง ยุพนิพรรณ  หอมนาน3 4,950.00 4,950.00

024072 นาย เทอญศกัดิ T  กาติVบ4 500.00 500.00

071885 นาง ประนอม  สุพรม5 1,500.00 1,500.00

073010 นาง ณฤภคั  ขุนชาญโหมก6 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 21,968.37 21,968.37

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560306 ทต.ฝายกวาง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036832 นาย ธาตร ี วงศร์าษฎร์1 5,750.00 5,750.00

046697 นางสาว ละอองดาว  แสงศรจีนัทร์2 1,000.00 1,000.00

048938 *นางสาว ธรนีิ  สตริาษฎร์3 2,750.00 2,750.00

060431 ส.อ. สมหมาย  แสวงผล4 1,700.00 1,700.00

067677 นางสาว ปาวณีิ  บวัเงนิ5 4,500.00 4,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,700.00 15,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560307 อบต.เจดียค์าํ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036921 นาย กจินิยม  สมฤทธิ T1 500.00 500.00

039145 นาง นงลกัษ์  อาํมาตย์2 7,800.00 7,800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 8,300.00 8,300.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560308 อบต.ร่มเยน็ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009770 นางสาว ภญัญารตัน์  วงศใ์หญ่1 5,000.00 5,000.00

014108 นาง ปรติา  ชนะพมิพ์2 1,300.00 1,300.00

061321 นาย ณฐัชนนท ์ สกัลอ3 15,000.00 15,000.00

065043 นาง ชญานิษฐ ์ อนิแสนสบื4 600.00 600.00

065044 นางสาว นวพร  มุตมงั5 1,500.00 1,500.00

065045 นาง ปารชิาต ิ ใจสุข6 1,500.00 1,500.00

069533 นาง ธญัวรตัน์  ครีโีชคชยั7 1,100.00 1,100.00

069534 นางสาว ปานชวีา  สงา่ผากุล8 1,100.00 1,100.00

072024 นางสาว ลภสัรดา  เชยีงแรง9 500.00 500.00

072056 นางสาว อุทุมพร  หล่อแหลม10 900.00 900.00

072057 นางสาว กติตยิากร  ก๋ายะ11 500.00 500.00

072058 นาง วธิญัญา  แกว้หล่อ12 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   ��  ราย 29,900.00 29,900.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560309 อบต.เชียงบาน จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009772 นางสาว พวงแกว้  แสงศรจีนัทร์1 1,100.00 1,100.00

047782 *นาย เชาวน์  หายทุกข์2 4,200.00 4,200.00

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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560310 อบต.แม่ลาว จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022998 นางสาว ฤทยัชนก  บุญธรรม1 10,250.00 10,250.00

055935 *นาง เครอืวลัย ์ แกว้เทพ2 4,100.00 4,100.00

058453 นาย เกรยีงกมล  ผา่นวริยิะกุลชยั3 1,500.00 1,500.00

060708 นาง ทพิยส์ุดา  ใสนันท์4 500.00 500.00

069886 นางสาว ปรชีญา  แดนนาสาร5 1,500.00 1,500.00

069889 นาง รวงทอง  กองแกว้6 13,400.00 13,400.00

071460 นาง สุกญัญา  กาติVบ7 500.00 500.00

071506 นาง กชพร  วงัเสมอ8 900.00 900.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 32,650.00 32,650.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560311 อบต.อ่างทอง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003712 นาย ยุทธพงษ์  คนัธยิะรตัน์1 1,000.00 1,000.00

009780 นาย บดนิทรน์าท  ไชยสงคราม2 12,900.00 12,900.00

009781 นาง พุทธพินิทร ์ ไชยสงคราม3 7,900.00 7,900.00

009783 นาง กนกวรรณ  คาํเผา่4 6,750.00 6,750.00

009784 นาย สทิธเิมธ ี เวยีงลอ5 2,850.00 2,850.00

009787 นางสาว ปราณิสา  กาติVบ6 2,000.00 2,000.00

024059 นาง วาสนา  สวสัดี7 9,850.00 9,850.00

025877 นางสาว อรวรรณ  สมฤทธิ T8 1,000.00 1,000.00

025881 นาง สุวรรณี  ปลคีาํ9 500.00 500.00

039629 นางสาว พมิพกานต ์ กาติVบ10 5,350.00 5,350.00

045973 นางสาว อรญัญาพร  นันต๊ะ11 27,250.00 27,250.00

059434 นาย พชิติ  แสงศรจีนัทร์12 3,350.00 3,350.00

062943 นาง ณฐันิช  แสวงผล13 3,300.00 3,300.00



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560311 อบต.อ่างทอง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067137 นาย สุกณัฐพล  ฟองแกว้14 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �H  ราย 85,100.00 85,100.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560312 อบต.ทุ่งผาสขุ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009776 นาย ธนเดช  พหุธนพล1 23,362.72 23,362.72

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 23,362.72 23,362.72

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560313 ทต.หงสหิ์น จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009785 นาง นันทกาญจน์  เวยีงลอ1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560314 ทต.เวียงลอ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003105 นางสาว นันทนัท  เชื*อหมอ1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560315 ทต.เวียง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041280 นางสาว อนัญญา  ชาวลี*แสน1 7,450.00 7,450.00

064672 นาง ณฐักฤตา  นวลนาค2 9,350.00 9,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 16,800.00 16,800.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560403 อบต.บ้านมาง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

020017 *นางสาว ศนัศนีย ์ กจิสดบั1 5,400.00 5,400.00

042645 นาย วรีะเดช  กนัชยั2 3,300.00 3,300.00

047781 นางสาว ธนียา  แฝงพงษ์3 13,150.00 13,150.00

060040 นางสาว ณฏัฐป์วรี ์ คาํบุญเรอืง4 5,050.00 5,050.00

068019 นาย เอกสทิธิ T  ชา้งสาร5 5,050.00 5,050.00

700817 นางสาว วลยัพร  เมอืงกอ้น6 8,832.98 8,832.98

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 40,782.98 40,782.98

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560404 อบต.สระ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022275 จ.ส.อ. ธงชยั  มลูศรี1 15,750.00 15,750.00

025882 นางสาว วรีวรรณ  กาหลง2 1,300.00 1,300.00

039136 นาย นัฐพงษ์  รกัดี3 1,100.00 1,100.00

042648 นาง กิ�งกาญ  ยนืยงั4 1,300.00 1,300.00

055238 นาง สุภาพร  หเูขยีว5 5,850.00 5,850.00

072210 นาง งามจติต ์ สมจติต์6 1,300.00 1,300.00

072224 นางสาว จริภทัร  บา้นสระ7 1,100.00 1,100.00

072225 นางสาว วมิล  พุฒดี8 700.00 700.00

072263 นางสาว จาํเนียร  เมอืงกอ้น9 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 29,500.00 29,500.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560501 อบต.ดอกคาํใต้ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000168 นาง วราลยั  ไชยเทพ1 2,550.00 2,550.00

072054 นางสาว ศริกิาญจน์  วรรณวงค์2 900.00 900.00

701073 นาย คมศร  ไชยวุฒิ3 1,250.00 1,250.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 4,700.00 4,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 ชาํระเอง หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560501 อบต.ดอกคาํใต้ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012243 นางสาว ประภาศร ี ขวญัตน1 1,500.00 1,500.00

รวมชําระเอง  �  ราย 1,500.00 1,500.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560503 ทต.บ้านถํ#า จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050373 จ.อ. ณฐัวรรธน์  พรมมนิทร์1 3,900.00 3,900.00

071669 มรว. สมบรูณ์  ธนะสทิธิ T2 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,200.00 5,200.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560504 อบต.ดอนศรีชุม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

039137 นางสาว ภทัทริา  พนอนุอุดมสุข1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560506 อบต.บ้านปิน จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000173 นาง รญัจวน  สมศรี1 2,000.00 2,000.00

000179 *นาง ทองสทิธิ T  ทะก๋า2 16,234.09 10,911.20

047303 นาย เสรมิศกัดิ T  ศรกุีล3 1,000.00 1,000.00

071310 นางสาว ธนพร  วงัหมอ้4 1,300.00 1,300.00

700537 นาง ปทติตา  นันตาลติ5 15,000.00 15,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 35,534.09 30,211.20

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560507 ทต.ห้วยลาน จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003095 นาย สายญั  เมอืงคาํบุตร1 1,100.00 1,100.00

003099 นาง ธารนิ  เมอืงคาํบุตร2 9,850.00 9,850.00

012242 นาง รตันภรณ์  มลูเมอืง3 4,800.00 4,800.00

012292 นาง วลิยัพร  เดอืนดาว4 800.00 800.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 16,550.00 16,550.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560508 อบต.สนัโค้ง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

007526 นางสาว กิ�งดาว  สมศรี1 6,000.00 6,000.00

014121 นางสาว พุธวรรณ  สะสม2 23,316.44 23,316.44

041304 นางสาว ธญัญาลกัษณ์  สมศรี3 6,000.00 6,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 35,316.44 35,316.44

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560509 อบต.ป่าซาง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000171 นางสาว พมิพส์ุดา  สมศรี1 8,002.04 8,002.04

000176 นางสาว นุจร ี โพธิ Tงาม2 0.00 0.00

014122 นางสาว สมพร  สมศรี3 2,600.00 2,600.00

021909 นางสาว ทองสุข  สมศรี4 0.00 0.00

055326 นาย ธรีวุฒ ิ บุญมี5 1,800.00 1,800.00

060162 นาย ธรีพงศ ์ คงเสอื6 13,450.00 13,450.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 25,852.04 25,852.04

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560510 ทต.หนองหล่ม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

007499 นางสาว ศริภิรณ์  ธวิงคษ์า1 3,050.00 3,050.00

045977 นาย พทิกัษณิ  ชมภกูาศ2 1,100.00 1,100.00

048564 นางสาว ธริาภรณ์  มั �งมลู3 8,800.00 8,800.00

050344 วา่ที�ร.ท. วนัชยั  ถิ�นจนัทร์4 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   H  ราย 13,950.00 13,950.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560511 อบต.ดงสวุรรณ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

009775 นางสาว นันทน์ภสั  บุญประเสรฐิ1 500.00 500.00

069529 นาง เรอืนคาํ  ปรชีา2 7,900.00 7,900.00

069530 วา่ที�ร.ท. มานพชยั  หมั �นแสวง3 6,700.00 6,700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 15,100.00 15,100.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560601 ทต.แม่ยม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066008 นางสาว นงเยาว ์ คาํวงษา1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560602 ทต.งิม จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

072515 นางสาว พรพรุิณ  สบืเพญ็ไชย1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560605 อบต.ออย จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

021914 *นาย ฉลอง  อาสา1 10,000.00 10,000.00

062876 นางสาว สุภาภรณ์  สงิหค์าํ2 2,600.00 2,600.00

070314 นางสาว สุทธริตัน์  โปรง่สุยา3 900.00 900.00

072688 นาง แสงเดอืน  บุญเตมิ4 1,100.00 1,100.00

073128 นางสาว เอมอร  อทิธยิา5 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 15,900.00 15,900.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560607 อบต.ผาช้างน้อย จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050337 นาย ณฐันนท ์ มลูชยั1 12,300.00 12,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 12,300.00 12,300.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560608 อบต.นาปรงั จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000684 ส.ต.ท. ไวพจ  ทศิสุกใส1 8,700.00 8,700.00

062878 นาง เพญ็นภา  ศรวีชิยั2 5,000.00 5,000.00

070213 นางสาว ภทัราวรรณ  พบิลูพงษ์3 2,100.00 2,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 15,800.00 15,800.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560609 อบต.ขนุควร จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

024070 นางสาว รตักิาล  มติรยอง1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560610 ทต.บ้านตํIา จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

007436 นางสาว จริารตัน์  ตนัวงศ์1 21,200.00 21,200.00

041697 นาย ภาคภมู ิ เชื*ออยูน่าน2 15,350.00 15,350.00

041698 นาง ปรยีาภรณ์  จนัทนะ3 19,800.00 19,800.00

041699 นางสาว กลัยาณี  หา่นตระกูล4 20,050.00 20,050.00

041700 นางสาว จนัจริา  ปิงยอง5 17,900.00 17,900.00

053854 นาง ณภคั  สรอ้ยนาค6 33,400.00 33,400.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 127,700.00 127,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560611 ทต.ท่าจาํปี จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

031316 นางสาว กริณา  โชตพินัธุ์1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560701 ทต.แม่ใจ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048566 นางสาว รญิญา  ชุมภชูนะภยั1 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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560702 ทต.รวมใจพฒันา จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

057161 นางสาว นิศาชล  พุทธเมฆ1 500.00 500.00

064254 นาง รสสุคนธ ์ อุตรพงษ์2 1,500.00 1,500.00

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 H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560704 ทต.ศรีถ้อย จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

036851 นาง วารุณี  ภาชนนท์1 8,800.00 8,800.00

045412 นางสาว นิรดา  จนัทรว์นั2 1,100.00 1,100.00

045640 นาย ประทปี  ชดัดง3 5,050.00 5,050.00

045641 นาย โชคชยั  อุทธโยธา4 6,300.00 6,300.00

051318 นาย ปิยะสนัต ์ ปญัจขนัธ์5 2,300.00 2,300.00

058353 นางสาว จติตกิานต ์ คาํปา6 500.00 500.00

058361 นางสาว ดลวรรณ  เวยีงนาค7 3,417.07 3,417.07

058670 นาย ศุภกร  อะคะโล8 12,500.00 12,500.00

065818 ส.อ. ณฐัพงษ์  วงคพ์ใิจ9 14,850.00 14,850.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   P  ราย 54,817.07 54,817.07

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560705 อบต.แม่สกุ จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000916 นาง นัยนา  แสวงผล1 9,500.00 9,500.00

064257 นาย สุรพงศ ์ การนิทร์2 2,100.00 2,100.00

068018 นางสาว วารุณี  ช่างลอ้3 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   L  ราย 12,700.00 12,700.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560706 ทต.ป่าแฝก จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012333 *นาย สุปรชีา  วนัเงนิ1 5,000.00 5,000.00

066504 นางสาว กาญจน์ฐติพิร  ศรสีุข2 2,300.00 2,300.00

067047 นางสาว ทศันีย ์ มาอนิทร์3 5,200.00 5,200.00

068377 นางสาว ชนนิกานต ์ พรมแจ้4 10,000.00 10,000.00

068378 นาง รตัน์ธญิา  มั �นคง5 20,000.00 20,000.00

700978 นางสาว สมใจ  ธเิตจ๊ะ6 1,850.00 1,850.00

801867 นางสาว อารรีตัน์  เชื*อเมอืงพาน7 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 44,850.00 44,850.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560707 ทต.บ้านเหล่า จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003306 นางสาว อรนลนิ  ลลีาภทัรเดช1 9,150.00 9,150.00

039144 นาย สมบตั ิ ใหมจ่นัทรต์า2 9,450.00 9,450.00

045017 นาง อรอนงค ์ ใหมจ่นัทรต์า3 9,450.00 9,450.00

050890 *นางสาว ทศันีย ์ สธีป้ิอม4 2,600.00 2,600.00

052064 นาย โอฬาร  ปญัจขนัธ์5 500.00 500.00

064574 นาย เดช  เรอืงคาํวฒันา6 6,100.00 6,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 37,250.00 37,250.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560708 ทต.เจริญราษฎร ์จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

049566 นาง สุกลัยา  จนิตเกษกรรม1 800.00 800.00

057154 นาง จนิตนา  จติธรรม2 5,050.00 5,050.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,850.00 5,850.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560801 ทต.สบบง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

061667 จ.อ. ชยัวฒัน์  กณัทะวงศ์1 1,100.00 1,100.00

069891 นางสาว ผกาวรรณ์  อุดอา้ย2 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 2,200.00 2,200.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560803 อบต.ป่าสกั จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029251 นาง ศริพิร  พุม่ประสาท1 500.00 500.00

039147 นาง อาํไพ  วงศใ์หญ่2 24,350.66 24,350.66

052344 นาง จติริตัน์  โนจกัร3 500.00 500.00

066434 นาง มยุล ี ไชยวรรณ์4 1,600.00 1,600.00

700818 นาย ปณต  ศรวีงษ์5 5,000.00 5,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 31,950.66 31,950.66

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560804 อบต.ทุ่งกล้วย จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003302 นางสาว ชไมพร  ยิ�งทรงวุฒิ1 2,000.00 2,000.00

045648 นาง สุณิศา  กาชุ่ม2 2,000.00 2,000.00

069119 นาง นิลาวลัย ์ ใจชุ่ม3 2,000.00 2,000.00

069120 นางสาว ประไพรตัน์  เชื*อสะอาด4 1,200.00 1,200.00

069121 นางสาว สายสมร  ศุภพนิิ5 5,700.00 5,700.00

069122 นาย เจตทวชิ  จตุนาม6 1,300.00 1,300.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 14,200.00 14,200.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560805 อบต.เชียงแรง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000867 นางสาว นิรญัญา  กาติVบ1 4,450.00 4,450.00

053185 นาง เอมกิา  อุชุโกศลการ2 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 5,450.00 5,450.00

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560901 อบต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

025883 นาง ปิยธดิา  ปญัญา1 10,000.00 10,000.00

036825 นาย ชยัพร  โรจนสนิธุ2 5,200.00 5,200.00

036860 นาย สงัวร  ขาวละออ3 500.00 500.00

036861 นางสาว วลยัลกัษณ์  ฟกัแกว้4 1,500.00 1,500.00

044639 นางสาว สุทตัตา  แกว้กอ้น5 500.00 500.00

051441 นาง ณิชาภา  แช่มชอ้ย6 19,166.60 19,166.60

055361 นาย ณรงคร์ตัศ ์ จนัทรข์าว7 500.00 500.00

070126 นางสาว จุฑารตัน์  พานิชกุล8 8,050.00 8,050.00

071248 วา่ที�ร.ต. พลกฤต  แกว้คาํ9 1,500.00 1,500.00

700199 นาย วริตัน์  ชอบจติต์10 10,805.06 10,805.06

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 57,721.66 57,721.66

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('560903 อบต.แม่อิง จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

003687 นาง มณธกิา  วงคไ์ชย1 500.00 500.00

014123 นางสาว ดุจฤด ี มะโนจี`2 800.00 800.00

028279 นาย ทนงศกัดิ T  สาวฤทธิ T3 500.00 500.00

054227 นาย เสกสรรศ ์ โตสวสัดิ T4 16,887.27 16,887.27

054291 นาง ณฎัฐา  วงศแ์สนศรี5 1,500.00 1,500.00

055937 นาง อศิราภรณ์  ไชยมงคล6 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 20,687.27 20,687.27

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน

 หมายเหต ุ: 4.เจ้าหน้าที�รบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ�น ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��H�
ขอ้ H�/� เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
สมาชกิปฏบิตัหิน้าที�อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอื�นใด ที�ถงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินั *น เพื�อชาํระหนี*หรอืภาระผกูพนัอื�นที�มตีอ่สหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แตส่หกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลี*ยงชพี   กฏหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที���P/���� เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� สรุปไดว้า่ การที�ผูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนี*ภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฏหมายวา่ ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายวา่ดว้ยกองทุน

จาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนั *นหกัเงนิดงักล่าวและสง่เงนิที�หกัไวน้ั *นใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันั *น

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



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

 เงินได้รายเดือน หกั
รายงาน -ใบแจ้งหนี#

ประจาํเดือน กรกฎาคม &'('565001 หน่วยงานอื�น จ.พะเยา จ.พะเยา:

รหสัสมาชกิ ชื�อ - สกุล ชําระเตม็จาํนวนลําดบั ชําระขั *นตํ�า ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

054758 นาย อดศิรณ์  มทีองคาํ1 8,200.00 8,200.00

055934 นาย นพดล  ไชยบาล2 33,300.00 30,802.51

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน   �  ราย 41,500.00 39,002.51

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

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

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนี*ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอิ�นก่อน เป็นการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นไปตามมาตรา H�/� แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.��H� อนัถอื

ไดว้า่เป็นการละเลยตอ่หน้าที�ตามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันั *นหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอิ�นใดที�ทางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพื�อชาํระหนี*ที�มตีอ่สหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกวา่หนี*นั *น

จะระงบัสิ*นไป

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนสง่สหกรณ์ฯ เมื�อหกัแลว้เหลอืรบั �,. บาท
การเงนิตอ้งนําสง่สหกรณ์                  บาท

 ตวัอยา่ง
20,000.00
19,000.00

จาํนวน �,. บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน ��,. บาท

�.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกวา่ยอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมื�อหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําสง่สหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

/.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื
�.ดอกเบี*ยเงนิกูฉุ้กเฉิน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
L.เงนิตน้ฉุกเฉิน
H.เงนิตน้สามญั
�.คา่หุน้รายเดอืน
�.ดอกเบี*ยเงนิกูส้ามญั
�.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี*)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิก่อน
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