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000589 *นาย ธรียุทธ  พลอยสวุรรณ1 79,404.87 14,901.48

001066 *นางสาว อลสิา  เงนิคาํ2 207,631.45 14,632.50

001084 *นางสาว พมิพธ์ดิา  โพธสิาวงั3 221,275.78 8,974.37

001161 นาย อํานาจ  วนิทะวุธ4 7,100.00 7,100.00

001416 นาย ปรญิญา  นิรนัดร5 24,801.50 6,470.68

001503 นางสาว ภญิญาพชัญ ์ พลูสวสัดิ6 750.00 750.00

001590 *นาง ปุณญกิา  เรอืนทอง7 382,642.63 12,854.32

002948 นางสาว ภคภคั  หริณัยรศัมี8 208,284.59 15,546.96

004251 *นาง สวุรรณา  จาํปาสมิ9 325,800.43 17,343.32

004564 นาง พชัรนิทร ์ เทพรตัน์10 93,082.04 22,277.30

004888 *นางสาว ธญัลกัษณ์  นวลน้อย11 298,217.67 17,786.46

005026 *นาง ณรีนุช  พลวเิวก12 293,137.09 16,918.62

005503 *นาง จนัทรกานต ์ มาลาลาํ13 119,564.01 16,581.31

005568 *นาง สขุศร ี กําเนิดสงิห์14 142,967.20 10,992.19

005957 *นาย มนสั  วงษ์วอ15 216,076.93 11,821.97

006179 *นาย พรชยั  สงิหแ์กว้16 253,598.38 6,453.84

006192 นาย สญัญา  ม่วงราช17 750.00 750.00

006292 นาง เทพนุสรณ์  ฤทธทิศิ18 85,534.05 25,736.02

006615 นาย ศุภกาญฐน์  ทองพรม19 5,072.48 5,061.54

006894 *นาง ปารชิาต ิ ชูผุด20 143,279.77 21,879.27

006942 *นาง นันทภคั  หตัถแพทย์21 158,129.25 5,801.92

007063 นาง วชัราพร  เนตรโกศล22 268,238.92 13,479.66

007077 *นาย ธนปกรณ์  กระจายศรี23 128,103.89 13,942.35

008382 *นางสาว ปิยนุช  โภควตัร24 221,236.94 15,611.90

008638 ส.ต.ท. นรภทัร  เพชราภรณ์25 170,699.81 8,103.05

008802 *นาย ปวณีวชัร ์ โคตรคาํ26 151,141.74 5,593.68

009298 *นาง ปราณ ี นนัทะลาด27 3,000.00 3,000.00

009321 *นาง เสรมิศร ี ปรเีปรม28 77,038.86 6,621.24

009468 นาย ยุทธพงษ์  สปุติ29 116,645.94 29,379.51

009520 นาย มานพ  อุบลทพิย์30 9,500.00 4,765.63

009549 *นางสาว วนิธา  นุชเปรม31 84,277.64 7,549.62

009654 *นาง เนาวรตัน์  ขาํคม32 49,909.06 18,260.96
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010581 *นางสาว วลิาวลัย ์ ศรสีวสัดิ33 572,621.98 572,621.98

010759 *นาย ทรงศกัด ิ จนัทรแ์ดง34 19,464.91 4,005.06

010935 *นางสาว ชุตกิาญจน์  พรมมาวนั35 226,468.45 11,278.14

012478 นาย ธนพล  พรีธนินทร์36 98,469.33 30,376.99

012626 นาง ศรณัยพ์ร  ณ ศรโีต37 6,950.00 6,950.00

012842 *นาง สรอ้ยศร ี พลนาค38 247,073.02 11,507.63

013039 *นาย บุญนาค  ทาคาํ39 208,560.72 11,155.89

013114 นาง ศวรรยา  จนัทรว์เิศษ40 122,483.12 6,634.96

013451 นาง วนาลยั  ไชยแสง41 3,100.00 3,100.00

013517 นาง เอมอร  ภูคงนํา42 130.53 130.53

013522 *นาง รชันี  เพชรโคตร43 287,322.91 11,213.84

013636 *นาย สญัญา  เภาสระคู44 34,925.70 2,488.71

013641 *นาวาโท วรีะ  ศรคีํา45 20,930.16 7,318.27

013649 *นาย จํารสั  โคตะยนัต์46 269,596.67 9,885.74

013735 *นาง รชันี  ธรรมวตัร47 128,335.30 3,815.71

013805 นาง พชัรนิทร ์ มาตะวงค์48 100,932.13 8,072.82

014280 *นาย สถาปัตย ์ ลมิเสรี49 223,059.41 5,885.09

014514 *นางสาว วภิาว ี พเิภก50 21,807.45 11,497.64

015088 *นาย วรศกัด ิ เตม็แกว้51 249,272.91 11,622.69

015089 นาง มลัลกิา  วงษ์วานิช52 15,557.43 6,562.27

015582 นาง อุทยัวรรณ  รกัษาพนัธุ์53 16,300.00 8,833.33

016023 *นางสาว ลภสัรดา  แดงสงูเนิน54 208,904.30 17,975.14

016479 *นาย สมมาตย ์ แดงบุดดา55 126,251.25 14,292.29

016693 นาง นงนุช  พลจนัทกึ56 29,301.37 6,461.97

016779 *นางสาว ปรารถนา  ไทรชมภู57 123,611.12 9,304.61

017181 *ว่าทรี.ต. วรพจน์  ยนืชวีติ58 30,496.77 6,413.15

017669 *นาย คมสนัต ์ ขนับุตร59 211,600.88 16,552.54

017673 *นาย ชยพล  บุญวเิศษ60 35,879.52 5,272.91

017740 *นาง ณฐัยากร  สดีามาตย์61 3,750.00 3,750.00

018022 *นาย ภูไทย  ผาสขุ62 237,979.67 4,484.46

018128 นางสาว วรษิฐา  พรมน้อย63 20,877.92 3,820.77

018311 นาย ฉัตรไชย  ศริบิาง64 170,690.55 11,085.13
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018357 นาย เฉลมิพล  อําพนัพศิุทธิ65 105,516.65 9,217.06

018384 นาย ธวฒัน์ชยั  บรรจมาตย์66 171,582.49 5,794.35

018670 *นาง นิชนนัท ์ พนัธุจ์าํรสั67 55,011.17 6,759.13

019167 *นางสาว ปราณ ี จติตคาํ68 101,333.92 4,413.50

019301 นาย ประทาน  อนิสุธา69 27,066.43 18,969.84

019338 นาง นาร ี โชตเิมอืงปัก70 134,694.16 20,302.46

019340 นาง อุทุมพร  เกดิมงคล71 134,905.67 20,318.63

019498 นาย อดศิกัด ิ ศรตีระเวร72 59,314.43 24,778.68

019599 *นาย สมคดิ  ไตรวงษ์73 60,770.26 7,650.23

019702 *นาย พงศกร  ธวชัชยัวริุตษ์74 281,766.85 18,610.33

019956 *นางสาว ชดิชนก  เกตุแกว้75 227,154.56 15,617.22

020209 นางสาว วนัวสิา  แตงเผอืก76 42,411.89 20,546.16

020467 *นาย รงัสรรค ์ งามแยะ77 72,423.78 5,485.87

020717 *นาง ลาํพอง  พรอ้มพรงั78 49,899.33 6,680.71

020902 นาง รตันา  เอยีมสมยั79 108,977.71 11,601.25

020951 *นาย ณฐัพงษ์  สริเิวชชะพนัธ์80 170,072.16 4,143.38

021174 *นาย ภญิโญ  สุกร81 5,428.15 5,428.15

022044 *นาย ณฏัฐพ์ฤท  อมิพรมราช82 119,542.94 14,538.20

022170 *พ.จ.ท. ปรชีา  วนิทะไชย83 69,843.25 6,837.95

023422 *นาง ศศธิร  ประเสรฐิรตัน์84 136,226.61 5,482.07

023541 *นาง ฐติกิาญน์  สหีะวงษ์85 38,481.36 5,823.71

023811 *นาย ไพฑรูย ์ รามญั86 209,564.12 17,701.05

023882 *นาย เกยีรตภิูม ิ มธีรรม87 514,531.26 514,531.26

024032 *นาย พฒันพงษ์  ชําชอง88 16,740.40 2,344.09

024876 *นางสาว นรนิทรพ์ร  แกว้ประเสรฐิ89 132,185.19 25,248.24

025209 *นาง ศขิรนิทร ์ แกว้สากล90 411,041.09 19,479.98

025217 *นางสาว วรษิา  อุดมทรพัย์91 16,608.34 16,608.34

025289 *นาง พนัธุท์พิย ์ แถวโสภา92 10,791.34 1,302.17

025390 *ว่าทรี.ต. ทรงพล  ลจีาขอบ93 6,594.96 6,280.55

025609 *นางสาว สชุาดา  มุทาพร94 190,758.42 7,175.37

025938 นางสาว สุภทัราดา  เขม้แขง็95 4,900.00 4,900.00

026228 *นาย พนิิจพงศ ์ คงแกว้96 23,499.45 17,790.95



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 000000 อบต.รอระบุหน่วยงานใหม่ จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

026371 *นาง สกุญัญา  กอ้นสมบตัิ97 40,693.21 18,088.17

026375 *นาย สมพร  วรรณบุรี98 215,292.16 8,618.51

026484 นางสาว ถาวร  ฉตัรสุวรรณ99 3,300.00 3,300.00

026525 *นาง วราภรณ์  สนีวลจนัทร์100 248,644.51 17,709.65

026530 นาย ประเสรฐิ  เยน็วฒันา101 0.00 0.00

026700 *นางสาว พสิมยั  ทาตะวตัร102 34,392.99 16,821.81

026960 นางสาว ภทัรานิษฐ ์ กาวริส103 3,500.00 3,500.00

027884 *นาย กุลศกัด ิ บุญสขุ104 40,628.48 23,496.70

027886 นาง กาญจนาภรณ์  มุละสวีะ105 5,750.00 5,750.00

028445 *นาง นันทพร  คุย้ต่วน106 14,532.83 10,745.74

028601 นางสาว เปรมพมิล  แก่นสวาท107 8,023.46 3,131.64

028706 นาง ศรุดา  ธนัฐวรธนั108 206,081.64 8,410.35

028773 *นางสาว ไปรยา  แสงเวช109 97,889.47 18,837.82

029632 *นาย โอวาท  ทองศวิจิติร110 107,953.02 107,953.02

029788 *นาง อนงรกัษ์  พนัสวสัดิ111 48,336.85 15,314.30

030312 *นาง ชญาชชั  บุญประดษิฐ์112 259,556.55 18,364.00

030508 *นาง อรุณรตัน์  ชณิปัตร113 266,282.23 18,260.97

030778 นาย อดเิทพ  วนัทาพงษ์114 92,157.28 20,178.91

031046 *นาย พจนารถ  กุณโฮง115 105,206.38 16,130.21

032055 *นางสาว พชิชานันท ์ ผาํเสนา116 209,957.41 17,437.19

032544 *นางสาว พรหมยากร  คาํศรี117 124,609.99 8,188.93

032594 *นางสาว วริยา  หลา้กาํ118 149,178.75 17,043.28

032668 นาย ธวชั  แกว้จนิดา119 27,558.29 9,250.33

032905 *นาง ภาณุมาส  รอดแสง120 146,506.98 16,915.56

033140 *นาง กนัยารตัน์  เผ่นโผน121 238,007.91 7,345.56

033465 นาง ศศปิระภา  สงิหด์ี122 1,245.95 1,245.95

034190 *นางสาว นีรสาห ์ ลาสทิธิ123 4,500.00 4,400.00

034223 *จ.อ. บญัชา  สมนึกในธรรม124 3,202.41 1,917.10

034251 นางสาว รชันี  ศลิาวรรณ125 37,181.60 5,302.43

034339 *นางสาว สวุรรณี  แสนคาํ126 300,488.06 18,061.22

034388 นางสาว สวติตา  ทะยะ127 109,346.07 8,016.24

034605 นาง ชวนจติต์  มธุรส128 1,000.00 1,000.00
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034699 นางสาว วไิลวรรณ  คาํโคตร129 35,869.65 5,842.09

034864 *นาย หนม  มะรงัษี130 117,971.76 15,300.74

034960 นาย กอ้งเกยีรต ิ บุญอนิทร์131 35,958.51 4,172.34

035185 *นาง นิตยา  พาชเคอ132 16,719.81 2,067.30

036028 *นาย นิตชิยั  แกว้ธานี133 45,658.90 2,321.01

036041 *นาย สมบรูณ์  ซองทอง134 98,688.91 8,015.28

036606 *นางสาว อญัชณฐัดา  ประกงิ135 67,227.92 5,343.41

037000 นาย ญานกร  ธรรมวเิศษ136 22,696.59 7,267.43

037283 นางสาว สุนิสา  สขุเจรญิ137 65,846.15 8,847.39

037286 *นาง กญัญา  ศรทอง138 106,419.04 7,979.53

037441 นางสาว ผุสด ี ศรพรหม139 107,046.73 7,200.89

037841 นาย มะรดูงิ  ดอืเระ140 117,232.05 49,032.87

038003 นางสาว รศัม ี หริญัคาํ141 1,000.00 1,000.00

038263 *นางสาว พชิาพรรณ  ดวงกางใต้142 118,734.54 15,593.33

038419 *นาย อดศิร  จาํปี143 141,781.66 141,781.66

038781 *นาง สมพร  คาํผม144 10,000.00 10,000.00

039323 *นาย แสวง  สวสัดี145 83,320.47 19,202.41

039563 นางสาว จนิตนาพร  ประเสรฐิสทุธกิุล146 4,649.74 4,366.34

039840 นาย ทรงศกัด ิ ทวนัเวช147 276,932.47 10,921.27

040047 *นาย พนสั  พมิพภ์ูธร148 157,077.58 6,387.42

040063 *นางสาว สพุสัตรา  โตทรายมลู149 50,966.46 14,576.04

040229 นาย วชัระ  พุ่มไสว150 500.00 500.00

040395 *นางสาว อญัชล ี นิยมพลอย151 195,870.34 16,467.73

040604 *นาง ศริาณยี ์ ทองเปลว152 13,674.46 11,463.36

040628 *นาย จกัรณรงค ์ การภกัดี153 83,907.10 5,596.62

041098 นาย พุฒศิกัด ิ พลนํา154 126,157.58 7,642.37

041184 *นาง จรีภา  ไชยชนะ155 367,532.54 17,290.12

041205 *นาย กติตศิกัด ิ ชาตมินตรี156 8,766.47 8,766.47

041853 *นาย สมพร  ตชียัรมัย์157 96,145.92 15,280.13

041927 *นาง ดวงสุดา  ชาญเมอืงปัก158 110,037.93 4,617.70

042713 *นาย ศวิสัน์  จนัทรศ์รกีรด159 76,712.86 2,429.00

042757 *นาย ธเนศ  สดแสงจนัทร์160 125,724.39 17,337.48
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รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 000000 อบต.รอระบุหน่วยงานใหม่ จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

042788 *นาง จุฑามาศ  ลกัษณะ161 161,590.16 4,136.30

042803 *นาง กนัทมิา  สว่างแกว้162 159,900.03 6,884.12

043170 *นาย ศุภกฤษ  บุญธรรม163 170,017.15 170,017.15

043239 *นางสาว สกุลัยา  สงิหบุ์รมย์164 9,500.00 9,500.00

043593 *นาง วไลรตัน์  แสนโชติ165 142,576.58 5,175.91

043643 *นาย นิยม  รตันประโคน166 96,762.55 3,270.97

043769 *นาย พรีะพล  พงษ์สุพรรณ167 48,499.02 16,867.49

044100 *นาย ทวศีกัด ิ ปะนะที168 122,964.25 4,216.52

044118 *พ.อ.อ. ปราโมทย ์ เทพช่วย169 94,726.99 4,687.71

044139 *นาง นัยน์ปพร  จนัโทสุทธิ170 6,551.20 4,156.42

044162 *นาย ธงชยั  มโีวหาร171 304,242.36 304,242.36

044228 *นางสาว ภทัรศ์ญิาฏาข ์ หว่างสกุล172 190,330.48 16,503.10

044799 *นาย สนธยา  โยตะสงิห์173 27,654.90 2,259.15

045339 *นางสาว ภควด ี แพนชยัสง174 98,398.80 2,549.03

045469 *นางสาว อรอุมา  แทนกระโทก175 30,075.43 22,516.80

045502 *นาย จณิดติ  ตงัมนั176 17,925.48 4,128.46

045594 *นาง พูนสขุ  สบืมา177 45,255.75 4,465.27

045788 *นาง ลกัษณา  ประดบั178 205,820.20 17,563.52

046064 *นางสาว ภาวณิี  พรมโคตร179 175,801.57 14,962.50

047203 *นาย กติตศิกัด ิ รงคโ์ยธนิ180 113,817.20 6,288.03

047305 นางสาว นุชจรพีนัธุ ์ คงจติงาม181 500.00 500.00

047563 *นาย เดชา  พุ่มพวง182 191,919.43 2,768.46

047600 *นาง ภทัราภรณ์  ไตรพรม183 155,303.61 17,703.54

047625 *นาง ปุญชรสัม ิ บุญคง184 97,550.73 4,232.36

047730 *นาย สมภาร  ทองใบ185 21,353.22 7,915.35

048340 *นางสาว อุษณีย ์ จนัคาํ186 148,057.75 7,388.68

049229 *นาย เศฏฐวุฒ ิ ประมวล187 205,885.51 18,174.02

049529 *นาง รุ่งอรุณ  สทิธริตัน์ ณ นครพนม188 27,643.45 4,079.56

049780 นาย ประวทิย ์ โคตะสนิธิ189 81,376.08 4,162.19

049789 *นาง พชิชาภทัร ์ แสงแพง190 41,391.78 7,635.95

050295 นาย รุ่งโรจน์  บุญประกอบ191 23,554.15 9,954.04

050388 *นาย รชัยุทธ  รอดสมัฤทธิ192 187,560.47 16,407.73



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 000000 อบต.รอระบุหน่วยงานใหม่ จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

050475 *นาง ประภาพร  จารุวงค์193 192,612.47 12,879.16

050495 นาย ภาคภูม ิ แตงจุย้194 14,323.18 3,678.84

050550 *นาย วรีะวชั  ประกงิ195 28,066.34 11,592.92

050553 *นางสาว ธญัลกัษณ์  กาวชิา196 163,735.92 7,886.43

050554 นาง นิตยา  พนิสาํราญ197 152,866.83 4,652.45

050988 *นาง จตินินัท ์ สขุเีกตุ198 193,914.52 8,503.87

051002 นาย อนุชาต ิ ตาเหยีง199 2,000.00 2,000.00

051187 นางสาว พนันิภา  ขนุณรงค์200 4,000.00 4,000.00

051289 *นางสาว กรรณิกา  นาอน้201 225,350.89 22,381.66

051536 นาง จรินนัท ์ วงเวยีน202 195,598.89 11,475.46

051670 *นาง บณัฑติา  สาดนอก203 216,688.08 7,760.94

051843 *นาง อโนชา  กรุงศรี204 178,253.20 11,052.06

051852 *นางสาว ณรากร  รุ่งบุญเรอืง205 3,955.92 2,593.43

051860 นางสาว สุกญัญา  พบลาภ206 150,968.52 5,549.73

051948 *นาง พศันีย ์ อุดเครอื207 190,537.82 14,954.04

051990 *นางสาว กาญนา  เขยีวรมัย์208 159,657.11 7,531.01

052038 *นาย รุ่งสทิธชิยั  รุ่งเรอืง209 30,955.41 4,799.16

052283 นาย ตะวนัชาย  เดยะดี210 6,000.00 6,000.00

052298 นางสาว รุ่งนภา  นวลผ่อง211 4,000.00 4,000.00

053322 นาย สุรพล  โศจริตัน์212 201,398.01 8,617.33

053543 *นาง พชัร ี ศรแีตงอ่อน213 6,115.13 2,252.29

053728 นาง ศริริตัน์  สดุแสง214 112,937.88 6,854.55

053784 *จ่าเอก ยุทธพร  เผ่าน้อย215 302,347.19 17,497.04

053884 จ.ส.อ. ธรีเวช  ดษิบรรจง216 182,456.69 7,080.85

053885 นางสาว เจษฎา  งามปัญญา217 214,827.00 7,789.73

053956 *นางสาว บงัอร  ดอนลาดลี218 162,031.02 6,881.20

054162 นางสาว รุ่งอรุณ  แลวฤทธิ219 204,147.82 10,340.43

054760 นาย ธนกร  สุทธเิสน220 54,264.74 4,117.44

054837 นาย พพิฒัน์  คุม้มี221 301,238.28 13,261.26

055106 *นางสาว อุไรวรรณ  อนิพริุด222 149,237.18 141,718.26

055239 *นาง พรกนก  การปลกู223 58,098.51 5,658.03

055468 *นางสาว องัคณา  ธรรมชยั224 8,111.26 2,952.03



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 000000 อบต.รอระบุหน่วยงานใหม่ จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

055609 นางสาว ณฏัฐว์รชัญ ์ จติรมณี225 5,050.00 5,050.00

055890 นางสาว พลอยนภสั  สขุสาํราญ226 54,551.60 4,420.73

055934 นาย นพดล  ไชยบาล227 11,100.00 11,100.00

056103 *จ.ท. กติคิุณ  จนัทุดม228 3,550.00 3,550.00

056383 *นางสาว ทศัณ ี กนัพน้ภยั229 118,170.69 5,389.50

056611 *นาย ธรีพงษ์  กองฉนัทะ230 103,035.30 5,605.42

056837 *นาง กรชวลั  งามกระบวน231 78,748.36 5,269.73

056864 *นางสาว ชายุตรา (พมิพใ์จ)  วงษ์จนัทร์232 150,308.76 5,162.45

056917 *นางสาว อุดม  ชนิฮาต233 3,355.36 3,355.36

057229 *นางสาว ประไพ  คงสมทอง234 2,133.84 2,025.98

057378 *นาง ไพเราะ  พลพยคั235 9,310.67 2,167.91

057589 *จ.อ. วรีภทัร  สาระชยั236 10,203.44 3,654.74

058329 *นาง ชติญาภรณ์  บุตรดี237 2,500.00 2,500.00

058836 *นาง สมปอง  โปกสนัเทยีะ238 5,660.51 4,049.59

058852 นางสาว พวงเพชร  สงคราม239 5,900.00 5,700.00

059158 *ส.อ. ศลิป์ชยั  แสนศลิา240 11,373.28 4,055.33

059160 นางสาว ทพิวรรณ  สนัแดง241 5,400.00 2,700.00

059221 *นางสาว ปรยีาภทัร  คะณา242 38,682.80 3,115.08

060749 *นางสาว กนัยาภรณ์  ฮะเตงิ243 2,382.41 1,554.81

061785 *นาย ปรญิญา  ฤทธศิกัดิ244 12,566.71 7,632.71

062765 นางสาว สุลาวลัย ์ เพชรนคร245 11,700.00 5,933.34

064667 *นางสาว ณฐัวรรณ  หงสุวรรณ์246 13,106.91 7,307.10



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 000000 อบต.รอระบุหน่วยงานใหม่ จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

065733 นางสาว นันทยา  รามสดีา247 1,100.00 1,100.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 26,502,162.48 4,225,042.20

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 000000 อบต.รอระบุหน่วยงานใหม่ จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

022193 นาย สุรยินั  สง่คฤงคาร1 5,400.00 5,400.00

044214 นางสาว พชัโรบล  กาวลีะ2 500.00 500.00

064970 นางสาว เนตรนภา  ถุงแกว้3 4,000.00 4,000.00

รวมชาํระเอง    ราย 9,900.00 9,900.00

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100002 อบต.หน่วยงานอืน จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041911 *นาย กรกต  อตัตลิากลุ1 12,060.82 5,672.38

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,060.82 5,672.38

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100003 อบต.ไม่ระบุหน่วยงาน (สมาชิกเสียชีวิต) จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000462 *นาง วชัรนิทร ์ ทรพัยผ์ดุงโชค1 17,623.14 9,444.39

001434 นาย สุนทร  อ่อนแกว้2 120,107.90 7,613.62

001916 นาง เพชรญาดา  จนัศร3 75,462.66 24,852.92

002194 นาย ภรศกัด ิ เทยีงธรรม4 217,498.55 12,402.46

006367 ว่าทรี.ต. วรวทิย ์ จาํปาทอง5 53,696.04 20,683.71

006372 นาง ลดัดา  ยอดกุล6 74,065.96 23,775.09

007094 นาย สุรชยั  ไร่นุ่น7 113,565.01 18,052.47

008004 นาย พทิกัษ์ชยั  อุปพงษ์8 35,414.28 11,080.78

008492 นาย เอกพงษ์  ศกัดอุิดมเดช9 254,920.06 17,905.51

008798 *นาย วฒันพงษ์ศริ ิ หอ้งแซง10 1,530.71 1,530.71

009574 นาย กติตพิจน์  โตพทิกัษ์11 0.00 0.00

010054 นาย ขจติศกัด ิ อปัมาเต12 71,445.71 23,586.82

011341 *นาง สภุาพร  สมอยู่13 47,642.09 17,879.57

011392 นางสาว ปรยีาภรณ์  ฉตัรเฉลมิลกัษณ์14 226,567.10 18,030.39

012138 นาง วภิาวด ี สุมหริญั15 65,796.93 6,011.13

013396 นาย วานิช  สบืสาํราญ16 130,682.24 17,200.68

013579 *นาย เอกวทิย ์ ฉววีงค์17 77,427.09 4,697.16

015821 นางสาว ขนิษฐา  พงษ์ศริิ18 0.00 0.00

019837 นาย มงคล  สดุสงสาร19 204,162.64 21,949.34

021526 นาย มนตร ี พนัธพ์ุฒ20 157,930.96 17,835.17

023277 *นาย วชัระ  ใจตรง21 379,593.53 23,729.01

024562 *นาย สวุทิย ์ คาํสุขศรี22 96,526.38 3,521.50

030027 *นาง ณภสัสกร  วชิตินาค23 395,675.73 395,675.73

032151 นาง ธนิสร  ศรอีาจ24 0.00 0.00

033998 *นาย สวุพงษ์  สุรยิะศรี25 434,249.82 434,249.82

035059 นาย กติตไิกร  พรหมจนัทร์26 17,370.60 11,183.04

035183 *นาย พยุงศกัด ิ ปลงักลาง27 61,170.38 3,402.46

035341 นางสาว เสาวนิตย ์ บุตรเออื28 123,632.25 6,647.00

041248 *นาง ศริริตัน์  รยิะป่า29 238,374.27 19,237.94

044489 *นาย สทิธพิงษ์  นามวงษ์30 309,066.03 11,527.08

044697 *นาย สมภพ  ขาวประทปี31 135,350.49 18,398.36

047803 *นาย ธวชัชยั  บวัเผยีน32 185,669.62 17,674.68



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100003 อบต.ไม่ระบุหน่วยงาน (สมาชิกเสียชีวิต) จ.หน่วยงานอืน:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

048930 *นาง อนัธกิา  เครอือนิทร์33 208,269.13 22,297.49

049240 นาง ลนัทม  แกว้แกม34 0.00 0.00

051291 *ว่าทรี.อ. สมัพนัธ ์ สดสชุาติ35 317,283.94 22,334.00

054142 *นางสาว ธญัญพทัธ ์ สุคุณพนัธ์36 119,331.09 5,959.83

055210 นาย พงษ์ธารา  สมเคหา37 150,882.14 4,645.52

062424 *นาย เทอดศกัด ิ คาํสขุ38 10,609.02 3,599.52

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 5,128,593.49 1,278,614.90

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.ส่วนการคลงั

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันนัหากสมาชกิทาํหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ตอ้งการดาํเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจ่ายไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

จะระงบัสนิไป

เงนิเดอืนบคุลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 ตวัอย่าง

20,000.00

19,000.00

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

.กรณบุีคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับคุลากร 

.ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉนิ

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้สามญั

}
} ตดัสญัญา (รบัสภาพหนี)

ตดัสญัญาหลกั สมาชกิกอ่น

 หมายเหต ุ: .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตอ้งปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกาํหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผกูพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สาํรองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีาํพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรุปไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

 ดงันนั

*ทงันีผู้ก ู้จะต้องชาํระหนีให้เสรจ็สินภายในกาํหนดสญัญา*


