
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010000 สอ.สถ. จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

019318 *นางสาว องัคณา  รบิุญ1 322,216.99 13,527.15

019320 นางสาว รชัปภา  ยมิละมยั2 13,750.00 13,750.00

029364 นาง ศุจนิธร  เทพไกรษร3 16,550.00 16,550.00

029365 นางสาว ชญานี  สนิสอน4 10,100.00 10,100.00

029366 นางสาว มนสัวนิ  ศรทีองดี5 23,504.68 23,504.68

032264 นางสาว ฐติาภรณ์  สุขแจง้6 20,850.00 20,850.00

037879 นางสาว เตอืนจติต ์ ศรแีสนตอ7 13,150.00 13,150.00

037880 นางสาว อษิยา  พวงจนัทร์8 27,750.00 27,750.00

037883 นางสาว ประชุมพร  คลา้ยทอง9 19,608.56 19,608.56

037884 นาย ภาคภูม ิ แกว้กนัทา10 17,500.00 17,500.00

040368 นางสาว เบญญทพิย ์ สนีวล11 14,954.52 14,954.52

040371 นางสาว ชลลดา  จนัทนะ12 15,900.00 15,900.00

045141 นาง พชัรมณฑ ์ ศวิะพริุฬหเ์ทพ13 13,250.00 13,250.00

045142 นาย หสันยั  มเีงนิ14 11,000.00 11,000.00

047902 นางสาว สุปราณี  อนิภูวา15 18,150.00 18,150.00

047905 นางสาว ชญาพฒัน์  ชาญกณัฑ์16 4,000.00 4,000.00

050096 นางสาว โสภาพรรณ  เชยกลนิเทศ17 9,450.00 9,450.00

051912 นางสาว วริาภรณ์  ทองปาน18 9,750.00 9,750.00

052129 นางสาว ปิยาภา  ภคเจรญิพงศ์19 13,650.00 13,650.00

052444 นางสาว อรวรรณ  วรรณศริิ20 11,059.24 11,059.24

053124 นางสาว ศรินิทรา  อนิสว่าง21 4,600.00 4,600.00

055320 นางสาว จนัทรเ์พญ็  เถยีรทองศรี22 4,800.00 4,800.00

057518 นางสาว ชนิกานต ์ บรรเจดิกาญจน์23 4,550.00 4,550.00

059490 นางสาว นฤมล  ศรธีวชั ณ อยุธยา24 6,550.00 6,550.00

062415 นางสาว ศริพิร  ฤทธริงค์25 7,450.00 7,450.00

062416 นางสาว สาคร  ศรปีระเสรฐิ26 3,000.00 3,000.00

063033 นางสาว สุพชิญา  วงละคร27 14,059.04 14,059.04

064223 นางสาว วรวรรณพร  ศรเีมอืง28 3,800.00 3,800.00

065026 นางสาว พรชนก  ดรณีรตัน์29 3,000.00 3,000.00

065258 นาย กติตศิกัด ิ ถาวร30 18,401.93 18,401.93

066285 นาย วรีะพงษ์  โสสุทธิ31 4,400.00 4,400.00

066892 นาย กวนิวุฒ ิ ศรรีตันพทิกัษ์32 4,965.41 4,965.41



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010000 สอ.สถ. จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

066919 นาย วชัรวทิย ์ ชุนถนอม33 9,950.00 9,950.00

067377 นางสาว สุธมิา  เกอืรตัน์34 5,000.00 5,000.00

067637 นางสาว มรินัต ี ศรเีษม35 800.00 800.00

067703 นาย ไตรลคัน์  รุ่งมณี36 800.00 800.00

067771 นาย ภรีนนัค ์ ศรเีมอืง37 1,500.00 1,500.00

067780 นางสาว วรญัญา  อนิหนู38 2,000.00 2,000.00

067781 นางสาว สลีวต ี นิศามณวีงศ์39 3,000.00 3,000.00

067988 นาย รงัสรรค ์ อภชินเสวยิกุล40 1,100.00 1,100.00

068610 นางสาว นาลนิี  สมศรี41 1,000.00 1,000.00

068755 นางสาว ปุญฉตัร  เอยีมรอด42 1,000.00 1,000.00

068756 นางสาว สนธยา  สาระคร43 700.00 700.00

068798 นาย ทฬัหพฒัน์  ช่องจอหอ44 1,000.00 1,000.00

069273 นางสาว ระพพีรรณ  บุญธรรม45 1,500.00 1,500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010000 สอ.สถ. จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

069274 นาย เปรมชนนั  อ่วมทอง46 4,950.00 4,950.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 720,020.37 411,330.53

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

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 010001 อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

002425 นาย สุรเชษฐ  มโนมยักจิ1 27,800.00 27,800.00

045073 *นาย ประยุทธ  ธรรมโกศล2 49,268.62 4,302.96

047896 *นางสาว วนัทนา  วริยิะกานนท์3 5,600.00 5,600.00

047899 นางสาว กงิกาญจน์  เกดิสุข4 18,240.38 7,626.80

048997 นางสาว ณฐัชา  ปลงิกระโทก5 1,100.00 1,100.00

049684 นาง วราภรณ์  จนิดา6 1,750.00 1,750.00

050301 นาย นพดลธรณ์  กนัตศ์ริริชัณ์7 4,000.00 2,520.62

052115 นาย โชยดษิฐ ์ งามกร8 3,000.00 3,000.00

053122 *นาง พชัราภรณ์  หนิเมอืงเกา่9 3,383.59 3,383.59

056298 ส.อ. พทยัเทพ  จอืจาํ10 43,244.66 7,136.63

057003 *นางสาว เจนจริา  แผ่นทอง11 137,668.98 6,342.49

063145 นาย ขจรศกัด ิ สายทองคํา12 5,150.00 5,150.00

066893 นางสาว ณฏัฐณชิา  สายคาํภา13 800.00 800.00

067656 นาง พมิพพ์ศิา  ประกอบความด ีสะตํา14 800.00 800.00

068799 นาย อดุลย ์ แกว้แสงแจ่ม15 700.00 700.00

801417 นาง บุษบา  จนัทนะ16 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010001 อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

801569 นาย บุญศร ี ธรรมวงศ์17 1,000.00 1,000.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 304,006.23 79,513.09

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

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 010001 อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000001 นาย สาโรช  คชัมาตย์1 3,000.00 3,000.00

011128 นาง แฉลม้  สนิเจรญิ2 2,200.00 2,200.00

049299 นาย ณฐัศกัย ์ ดศีรี3 7,700.00 7,700.00

049693 นาย วนิยั  คลา้ยทอง4 2,850.00 2,850.00

053001 นางสาว สุรยีพ์ร  ยมิละมยั5 5,000.00 5,000.00

055773 นางสาว มารสิา  เอยีมคาํ6 6,200.00 6,200.00

062419 นาย กรกช  จติตป์ระกอบ7 2,000.00 2,000.00

065917 นาย วจิารณ์  กุลชนะรตัน์8 5,000.00 5,000.00

800158 นาย ยุทธชิยั  ไมตรจีติร9 1,000.00 1,000.00

800937 นาย วศัวรี ์ ฉิมพลยี์10 20,000.00 20,000.00

801009 นาย จริฏัฐ ์ กองฉลาด11 1,000.00 1,000.00

801280 นางสาว เกศภกัด ิ นาคสูสุ่ข12 2,000.00 2,000.00

801281 ส.ต.อ. ปิยะวตัร  เถยีรทองศรี13 800.00 800.00

801289 นางสาว ยุพา  ศริฤิกษ์14 1,000.00 1,000.00

801328 นาง สาคร  อนิแสง15 2,000.00 2,000.00

801370 นาง สมตระกลู  ฤทธริงค์16 500.00 500.00

801378 นาย อนุพงษ์  ศวิะพรุิฬหเ์ทพ17 1,000.00 1,000.00

801389 นาง วริาศร ี ชยัโคตร18 1,000.00 1,000.00

900056 นางสาว สุดา  มาเมอืง19 0.00 0.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010001 อบต.ชาํระเอง จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

900057 นางสาว สุนนั  มาเมอืง20 0.00 0.00

รวมชาํระเอง    ราย 64,250.00 64,250.00

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 010002 อบต.เรง่รดัหนีสิน (เสียชีวิต) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

015178 *นางสาว อจัฉรยิา  วชิาชู1 184,570.88 16,304.62

022084 นาง ดวงจนัทร ์ ทพิยจ์นัทา2 14,511.60 14,511.60

025453 นาย วริตัน์  สรุยิะ3 94,073.39 18,492.08

031712 *นาย ศุภชยั  สามเพชรเจรญิ4 85,550.69 5,377.97

035800 นาง ภทัรวรรณ  อรรคดี5 81,362.41 3,498.99

040497 *นาย ประสงค ์ ม่วงโสภา6 165,563.01 17,137.81



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010002 อบต.เรง่รดัหนีสิน (เสียชีวิต) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

041513 *นาย เชดิพงศ ์ วงศส์วาสดิ7 342,334.09 18,746.71

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 967,966.07 94,069.78

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

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 010003 สนง.จ.ส.ท. จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

051241 นางสาว องัคณา  โรจนกุศล1 800.00 800.00

070144 นางสาว เพญ็ศริ ิ เชณแกว้2 500.00 500.00

070671 นางสาว รตันาภรณ์  แกว้ช่วย3 1,100.00 1,100.00

070672 นางสาว ทศันีย ์ ยอดสงิห์4 1,300.00 1,300.00

070673 นางสาว ชนญัชติา  เหล่าพานิช5 900.00 900.00

070678 นาย อศิเรศ  นาคเกตุ6 1,100.00 1,100.00

070793 นางสาว ปารติา  เพยีรดี7 1,100.00 1,100.00

070794 นางสาว สุรรีกัษ์  ลอืสุวรรณ์8 1,100.00 1,100.00

070795 นาย ชยนัต ์ ยศสมบตัิ9 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 010003 สนง.จ.ส.ท. จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070797 นางสาว ยุวด ี อนิทนี10 1,500.00 1,500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,900.00 9,900.00

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

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 010003 สนง.จ.ส.ท. จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

067550 นางสาว มุจลนิท ์ นาโสก1 500.00 500.00

รวมชาํระเอง    ราย 500.00 500.00

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 100000 กทม.(KTB) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

008590 *นาง ชลกนก  ขตัธิะเสมา1 8,350.00 8,350.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 8,350.00 8,350.00

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

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 100000 กทม.(KTB) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

029363 นางสาว สริกิร  อุดมปิตโิชค1 1,000.00 1,000.00

800817 นางสาว วรวรี ์ ฉิมพลยี์2 20,000.00 20,000.00

800908 นางสาว ธนัยช์นก  นันทกจิ3 500.00 500.00

800910 นาง ปัทมา  จรญูโรจน์ ณ อยุธยา4 500.00 500.00

รวมชาํระเอง    ราย 22,000.00 22,000.00

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 100001 อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

000007 นาย ธรีพฒัน์  คชัมาตย์1 5,000.00 5,000.00

000009 นาย พรีวทิย ์ พงคส์รุชวีนิ2 2,000.00 2,000.00

000019 นาย ชยัสทิธ ิ พานิชพงศ์3 1,750.00 1,750.00

000030 นาย กุมพล  ศรเีมธากุล4 35,700.00 35,700.00

000203 นาย ยุทธนา  สายสงิหท์อง5 2,000.00 2,000.00

000213 นาง สุรยิา  สจัจาพนัธุ์6 1,500.00 1,500.00

000233 นางสาว วภิาลกัษณ์  สกุลหลง7 12,550.00 12,550.00

000252 นาง ธญัฑก์มลภคัฬ ์ สุวรรณโณ8 2,150.00 2,150.00

000285 นาย ฑณูเทพ  ใหม่สาลี9 1,500.00 1,500.00

000402 นางสาว วาสนา  เกสโรทยาน10 7,450.00 7,450.00

000555 นาย ชยัวฒัน์  ชนืโกสุม11 20,000.00 20,000.00

000588 นาย ปฐว ี บุบผาพ่วง12 7,350.00 7,350.00

001167 นาย สุทธพิงษ์  แดงกฬีา13 15,650.00 15,650.00

002261 นาย สุเวช  ชนะสุข14 10,000.00 10,000.00

002262 นาย ทกัษ์  บวัใหญ่15 7,050.00 7,050.00

002742 นาย จกัรภพ  สนิศริิ16 500.00 500.00

002763 นางสาว ณิชากร  เสรมิสุขต่อ17 0.00 0.00

002772 นาง วาสนา  ทองชาติ18 4,700.00 4,700.00

003017 นาง อําพรรณ  มาปัน19 2,000.00 2,000.00

003084 นาย ธรนิทร ์ นวลฉวี20 6,750.00 6,750.00

003593 นาย เศกรนิทร ์ แขง็ฤทธิ21 18,711.57 18,711.57

003716 นาย ชนิกร  ดสีุยา22 500.00 500.00

004052 นางสาว ลกัษกิา  วบิลูยพ์านิช23 6,150.00 6,150.00

004083 พนัจ่าเอก สาคร  สทิธศิกัดิ24 3,300.00 3,300.00

004085 นาย วุฒศิกัด ิ มติรเอยีด25 12,700.00 12,700.00

004086 นางสาว อนัธกิา  แกว้ยะรตัน์26 12,200.00 12,200.00

004088 นาย คณิต  สมนั27 6,250.00 6,250.00

004293 นางสาว พจนารถ  ทรพัยม์ี28 500.00 500.00

004788 นางสาว ยาวาเฮย ์ อาดาํ29 12,800.00 12,800.00

004834 นาย พชิา  วรรณลกัษณ์30 2,000.00 2,000.00

004880 นางสาว นําออ้ย  สตัยธ์รรม31 1,100.00 1,100.00

004884 นาย เชดิพงษ์  คุม้เขต32 10,000.00 10,000.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100001 อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

004923 นาย สุธรีะ  ฤกษ์วลัย์33 20,500.00 20,500.00

005011 นางสาว นรรีตัน์  พรมอุ34 11,150.00 11,150.00

005299 นาง กนกวรรณ  เจรญิพงษ์35 8,650.00 8,650.00

006347 นาย บุญชวน  ด่านไทยวฒันา36 2,000.00 2,000.00

008415 นาย วรวุฒ ิ เหมทานนท์37 10,250.00 10,250.00

008538 นาย ณฏัฐรชัต ์ อน้ประวตัิ38 7,450.00 7,450.00

008545 นาง ถวลิ  คชัมาตย์39 10,000.00 10,000.00

008557 นาง ลษัมณ  สรรพศลีบุตร40 1,000.00 1,000.00

009277 นาย บรรประชา  ชยันาท41 1,300.00 1,300.00

009278 นางสาว สริวิรรณ์  นิยมโภค42 11,750.00 11,750.00

009426 นาย ชทูวปี  สตภิา43 750.00 750.00

009959 นาย ทรงวุฒ ิ ไวยธรรม44 500.00 500.00

010093 *ว่าทรี.ท. ราวชียั  พฤทธพิหล45 65,232.92 58,478.75

010132 นาย สุรเดช  เปรมปรี46 24,500.00 24,500.00

010288 นาย ปณชยั  ตาวะธนานนท์47 3,050.00 3,050.00

010289 นาง สุวล ี รตันกลัยาณชยั48 8,700.00 8,700.00

010338 นาย วรีศกัด ิ ลายดุล49 500.00 500.00

010339 นาย โสภณ  อนิทรอุปถมัภ์50 5,000.00 5,000.00

010354 นางสาว หฤทยั  พลเดช51 1,500.00 1,500.00

011032 ส.ต.อ. เกษม  กลนิชดิ52 13,200.00 13,200.00

011644 นาง สรินิดา  ศรทีานี53 15,250.00 15,250.00

011669 นางสาว วนัวสิา  วงศช์ยั54 6,950.00 6,950.00

011687 นาย ธรีพฒัน์  ธรีะประภาส55 7,450.00 7,450.00

011688 นาย ภทัรชน  ลมิสวุฒันกุล56 14,500.00 14,500.00

011693 นาง ณฐัชยา  บรมสขุสริวิฒันา57 1,000.00 1,000.00

011694 นาย สุระวชิญ ์ สขุบุญเปียม58 2,900.00 2,900.00

011696 นาย ศวิพล  บวัสงค์59 5,000.00 5,000.00

012094 นางสาว กญัญาภคั  คาํมณกีุล60 1,100.00 1,100.00

012171 จ.อ. วราพงษ์  รอดเทยีง61 6,750.00 6,750.00

012348 นางสาว กุลภรณ์  แกว้กลา้62 7,650.00 7,650.00

012704 นาย สุวฒัน์  ครองเมอืง63 19,950.00 19,950.00

012933 นาย อนัวาร ์ มซูอ64 6,700.00 6,700.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100001 อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

012941 นาย วญิญ ์ สทิธเิชนทร์65 20,000.00 20,000.00

012974 นาย จําลกัษ์  กนัเพช็ร์66 1,000.00 1,000.00

014024 นาย นพดล  เพมิพูนทวชียั67 5,000.00 5,000.00

014067 นางสาว วภิาดา  วสิทุธสิระ68 0.00 0.00

014196 นาย พสษิฐ ์ เกดิขวญั69 12,000.00 12,000.00

014493 นาย จริายุ  ยองเพชร70 1,000.00 1,000.00

014504 นาง เบญจมาภรณ์  วงศก์าฬสนิธุ์71 15,650.00 15,650.00

014505 นางสาว ฉววีรรณ  ขาํคาํ72 8,650.00 8,650.00

014506 นาย ชานนท ์ วงษ์พจนี73 15,050.00 15,050.00

014507 นางสาว มลฤด ี คําคาวี74 10,900.00 10,900.00

014521 นางสาว สุภดิา  ทองแยม้75 8,650.00 8,650.00

014601 นาง เตอืนใจ  ทองคาํ76 1,500.00 1,500.00

014604 นาง นภาพร  ปะรุมรมัย์77 8,700.00 8,700.00

014618 นางสาว อจัฉรา  ประทุมชาติ78 17,850.00 17,850.00

014885 นาย วลัลภ  พรงิพงษ์79 3,000.00 3,000.00

014887 นาย เขต  สวสัดภิาพ80 5,000.00 5,000.00

014888 นาย สกล  ลโีนทยั81 2,500.00 2,500.00

014927 นางสาว ฐติมิา  ช่างไม้82 10,200.00 10,200.00

014928 นางสาว รพนิพร  รุ่งเกต83 15,550.00 15,550.00

015043 นาย นพดล  เพยีเอยี84 16,800.00 16,800.00

015145 นาง มณัฑกา  ใจกลา้85 1,700.00 1,700.00

015345 นางสาว ลดัดาวรรณ  เดชประสทิธิ86 500.00 500.00

015664 นาย ปราการ  แกว้อว้น87 4,950.00 4,950.00

015913 นาง วนิดา  สงัขรตัน์88 5,000.00 5,000.00

016258 นาย ชโูกร  ยาชะรดั89 12,650.00 12,650.00

016325 *นาย ประสาน  สบืเชอื90 3,300.00 3,300.00

016405 นาย ชยัชนะ  โขงจาํปา91 5,100.00 5,100.00

017187 นาย พษิณุ  พรหมจารยี์92 2,100.00 2,100.00

017588 นาย โกสนิทร ์ แสงสอาด93 500.00 500.00

017644 นาย สมนึก  ปินถาวรรกัษ์94 3,000.00 3,000.00

017667 นางสาว กรรณิกา  เทศารนิทร์95 14,550.00 14,550.00

017668 นาย มนสวรรค ์ สบืศรี96 13,900.00 13,900.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100001 อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

017902 นาย อํานวย  ทองนุ่น97 19,950.00 19,950.00

017983 นาย มโนชาญ  ช่วยหวงั98 1,500.00 1,500.00

018267 นาย เสฐยีรพงษ์  แกว้เพชร99 1,000.00 1,000.00

018415 นางสาว นัยนา  ฤทธบิวั100 6,012.87 6,012.87

018454 นาย ครรชติ  นากจิ101 1,000.00 1,000.00

018514 นางสาว ปารดิา  เอยีดตรง102 7,800.00 7,800.00

018546 นาย บุญชนะ  เรอืงชู103 1,500.00 1,500.00

018547 จ.อ. เชาวนิทร ์ กองผา104 13,079.83 13,079.83

019090 นาง รุ่งรตัน์  โตทองสขุ105 7,950.00 7,950.00

019100 นาย กนัตพ์จน์  ทราบกงิ106 4,400.00 4,400.00

019710 นาย จรีศกัด ิ อธยิะ107 2,000.00 2,000.00

019712 นาย นัฐพงษ์  กนัทะมา108 6,050.00 6,050.00

019716 นาย ธนากร  จนัทรโ์อภาส109 14,400.00 14,400.00

019718 นาย ประพณิ  โตริ110 9,900.00 9,900.00

019732 นาย ธงฉาน  สวุรรณรกัษา111 7,250.00 7,250.00

019782 นาง ฐติริตัน์  ตุนา112 12,950.00 12,950.00

020498 นางสาว อารรีตัน์  ฟองศกัดิ113 11,400.00 11,400.00

020500 นาย สนัตชิยั  ทะรนิ114 1,000.00 1,000.00

020501 นาย ประเดมิ  แพทยร์งัษี115 750.00 750.00

020685 นาย สธิชิยั  จนิดาหลวง116 2,000.00 2,000.00

021002 นางสาว ตรรีตัน์  ประพรม117 750.00 750.00

021669 นางสาว อรรจยา  ไชยนิจ118 1,000.00 1,000.00

021841 นาย วนัชยั  จนัทรพ์ร119 5,000.00 5,000.00

021887 นาย สุรยิะ  หนิเมอืงเก่า120 35,333.03 35,333.03

021928 นางสาว ธดิา  คาํเรอืง121 750.00 750.00

022581 นาย พรีภทัร  ปวงอูป122 10,500.00 10,500.00

023578 นาย สทิธวิรี ์ วรรณพฤกษ์123 2,000.00 2,000.00

023579 นาย ศศนิ  พฒันภริมย์124 10,000.00 10,000.00

024782 นางสาว ศริลิกัษณ์  ชนะตรรีตันพนัธุ์125 2,000.00 2,000.00

025082 นาง อุบลรตัน์  บูรณะพานิช126 1,500.00 1,500.00

025083 นางสาว ดวงรตัน์  ยอดหอม127 12,150.00 12,150.00

025972 ส.อ. อธปิ  อ่อนปาน128 11,950.00 11,950.00
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026101 นางสาว ดวงพร  ทองรกัษ์129 7,500.00 7,500.00

026235 นาย ลูไอ  อาดาํ130 4,100.00 4,100.00

026345 ส.ต.ต. ธานินทร ์ เหลอืสบืชาติ131 1,500.00 1,500.00

026635 *นาย ศริวุิฒ ิ สงวนศกัดิ132 17,500.00 17,500.00

029360 นาง สุภคั  ดอเลาะ133 1,000.00 1,000.00

029362 นางสาว จริาวรรณ  ทองประจวบโชค134 5,000.00 5,000.00

030487 นางสาว กุสมุาศ  หมทีอง135 6,150.00 6,150.00

030488 นางสาว จนัทน์ทมิา  อุตสา่หก์าร136 500.00 500.00

030646 นาง สรนินา  กฤษณะคุปต์137 750.00 750.00

031561 นาง หฤทยั  แกว้พลงาม138 2,550.00 2,550.00

031656 *นาย เสฏฐสทิธ ิ วเิชยีรบุตร139 5,950.00 5,950.00

032255 นางสาว ศศธิร  ใหมนวล140 1,000.00 1,000.00

032871 นาย บณัฑติ  รอดมาก141 750.00 750.00

032877 นาย วสนัต ์ ยอดศรี142 750.00 750.00

032930 นาย ไพบลูย ์ ธดากุล143 1,500.00 1,500.00

033361 นาย ชนิพฒัน์  บุญสาร144 11,685.06 11,685.06

033645 นาย สริชิยั  ฉลองนนัทชยั145 2,100.00 2,100.00

034456 นาย จริภทัร  ชุ่มปิว146 9,900.00 9,900.00

034990 นาย สมบตั ิ ไชยเจรญิ147 5,950.00 5,950.00

035320 นาง บงัอร  เจอืจนัทร์148 1,100.00 1,100.00

035419 นาง วไิล  สมญัญา149 12,900.00 12,900.00

035572 นาย เอนก  ศรสีองเมอืง150 4,000.00 4,000.00

037515 นาง มลฤด ี คําป้อ151 5,650.00 5,650.00

037517 นาย ชยัยุทธ ์ แกลว้ทนงค์152 6,450.00 6,450.00

037885 นางสาว ณิศาชล  สนัทาลุนยั153 1,100.00 1,100.00

037886 นาย ประธาน  จนัทรโ์พธิ154 500.00 500.00

037910 นางสาว ฤทยัรตัน์  เคลอืนุตยางกรู155 500.00 500.00

038690 จ.อ. มานพ  ทพิยร์กัษ์156 9,800.00 9,800.00

039272 นางสาว ชนมณ์กรณ์  พงศพ์จธนกฤต157 14,400.00 14,400.00

039370 นาย สาํเรงิ  ปรากฎรตัน์158 5,700.00 5,700.00

040124 นาง หวานใจ  ศรตีาแสน159 1,000.00 1,000.00

040373 นางสาว จนัทรเ์พญ็  พงึเฮง160 2,000.00 2,000.00
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040437 นางสาว พนัทพิา  เลาหสุรโยธนิ161 1,100.00 1,100.00

041461 นางสาว วณิชชากร  ภู่กลดั162 7,450.00 7,450.00

042391 นาย สุรพล  วาณิชเสนี163 2,750.00 2,750.00

042939 นาย ภทัรช์นนท ์ จติตา164 11,100.00 11,100.00

043967 นาง พสิดา  ขนัชุมพล165 13,286.43 13,286.43

043968 นาง ทดัดาว  ศริเิวช166 5,150.00 5,150.00

044272 นาย ชรนิทร ์ สอ่งสพ167 8,250.00 8,250.00

044775 นาย อุทยั  บุญแกว้สุข168 7,050.00 7,050.00

044778 นาย อบัดลก่อนี  เพง็โอ169 500.00 500.00

044780 นาง วนัวสิา  ทองศรรีกัษ์170 6,250.00 6,250.00

044781 นางสาว นฤมล  แก่นอนิทร์171 1,500.00 1,500.00

044844 นางสาว อารยา  ลาวงค์172 8,200.00 8,200.00

044845 นาง อรญัรตัน์  อาจวชิยั173 8,250.00 8,250.00

044896 นางสาว นิศากร  อาจวชิยั174 500.00 500.00

045050 นาย สมยศ  คตสขุ175 5,300.00 5,300.00

045363 นาย สาจติ  จนัทรศริิ176 17,450.00 17,450.00

046041 นางสาว สไบพรรณ์  เทพวรรณ์177 31,295.49 31,295.49

046043 นาง หนึงฤทยั  ชุมคง178 6,400.00 6,400.00

046415 นาง ธนพร  วงศภ์รีกัษ์179 3,300.00 3,300.00

046416 นางสาว แกว้กริยิา  อุดมทรพัย์180 2,000.00 2,000.00

046417 นาย วชริะ  กลนิมาลี181 3,250.00 3,250.00

046418 นาง สุปรยีา  ตนัตเิพชราภรณ์182 1,000.00 1,000.00

046419 นาย คมัภรี ์ ประเสรฐิวาที183 15,050.00 15,050.00

046420 นาง โสภา  พนัธย์งิยก184 1,000.00 1,000.00

046421 นางสาว วลิาวลัย ์ พูนวุฒพิงศ์185 500.00 500.00

046778 นาย จงเจรญิ  ยงัยนื186 2,000.00 2,000.00

046779 นาง คณิตา  สไีหม187 9,750.00 9,750.00

046790 นาย จกัรพงษ์  ไชยโยธา188 1,500.00 1,500.00

047100 นาย มานิต  วฒันเสน189 1,000.00 1,000.00

047102 นาง รุจริฎัฐ ์ นูเร190 11,150.00 11,150.00

047487 นาย รงัสรรค ์ วรรณเสน191 15,200.00 15,200.00

047488 นาย ปรทิศัน์  วรรณสทิธิ192 4,000.00 4,000.00
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047566 นาย นรวิทัธ ิ ขนัธท์อง193 3,850.00 3,850.00

047825 นางสาว องัคณา  สภุาพ194 12,300.00 12,300.00

047844 นาง วรนิทร  จติดี195 11,900.00 11,900.00

047889 นางสาว เมธนีิ  นิชรตัน์196 1,100.00 1,100.00

047892 นาง อุมาพรรณ  อนิทรศ์รี197 6,500.00 6,500.00

047900 นางสาว พชัรนิทรณ์  หนิเมอืงเกา่198 800.00 800.00

047906 นางสาว มนสันันท ์ ขาํใบ199 4,600.00 4,600.00

047907 นางสาว ปภชัญา  อนิทรเ์มอืง200 10,800.00 10,800.00

047908 นาย ธปัิตย ์ ชูพนัธ์201 500.00 500.00

048785 นาง เพญ็  คงพนู202 5,600.00 5,600.00

049037 นาง กรองแกว้  ชตูระกลู203 4,800.00 4,800.00

049278 นาย ปกรณ์  กลีมีอ204 7,100.00 7,100.00

049302 นาย อรรถกร  แปะทลุง205 10,600.00 10,600.00

049304 นางสาว ทพิวรรณ  ขนุบุญจนัทร์206 500.00 500.00

049691 นาย วทิติ  จนัทนินทร207 4,100.00 4,100.00

049711 นาย สุรศกัด ิ แป้นงาม208 500.00 500.00

049713 นาย สมยศ  สรรพชัญา209 500.00 500.00

049721 นางสาว เบญญพร  สุกใส210 1,100.00 1,100.00

049728 นางสาว อจัฉรยี ์ แซ่ลมิ211 11,500.00 11,500.00

049729 นาง ยุพา  วเิศษโกสนิ212 1,500.00 1,500.00

049730 นางสาว ภรณ์นรา  คงประเทศ213 5,550.00 5,550.00

049732 นาย รตภิทัร  สาดะระ214 1,500.00 1,500.00

049737 นาง เบญจลกัษณ์  จนัทรก์ระจ่าง215 1,000.00 1,000.00

049814 นาย วนัชยั  ชมฉํา216 22,700.00 22,700.00

049904 นางสาว ภทัรยิา  ตรเีทพ217 800.00 800.00

049942 นาย นิเวศน์  บุตรทอง218 1,500.00 1,500.00

050089 นาย วสนัต ์ คเชนวฒันะ219 3,000.00 3,000.00

050265 นางสาว จุฑาภทัร  คชสาร220 5,000.00 5,000.00

050472 นาย ยุธยา  ศรเีทพบุตร221 1,000.00 1,000.00

050562 นาย สุรนิทร ์ วงคค์ม222 1,100.00 1,100.00

051108 นาย ภทัรพล  โพธภิทัร223 6,450.00 6,450.00

051259 นางสาว สยาพร  ทองกลบั224 8,950.00 8,950.00
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051448 นางสาว อารมย ์ อยู่ยนื225 4,400.00 4,400.00

051516 นาง สริปิระไพ  ปรชีาชาญ226 8,778.43 8,778.43

051627 ส.อ. กติตชิยั  บุญวงษ์227 9,050.00 9,050.00

051728 นาย ณฐัพงศ ์ งามคง228 12,700.00 12,700.00

051729 นางสาว นันธดิา  สว่างรตัน์229 5,800.00 5,800.00

052203 นาย ธรรมนูญ  นาคสดีี230 21,850.00 21,850.00

052302 นาย สมบตั ิ ไตรศกัดิ231 15,800.00 15,800.00

052355 นาย ขวญัชยั  วงศน์ิตกิร232 5,000.00 5,000.00

052359 นาย ธนนิต ิ บุญปก233 7,570.08 7,570.08

052403 นางสาว ภญิญาพชัญ ์ เพช็รพนัธ์234 4,450.00 4,450.00

052404 นาง จรรยาพร  เจยีวก๊ก235 1,100.00 1,100.00

052466 ว่าทพี.ต. วรวทิย ์ พนัธุรตัน์236 3,000.00 3,000.00

052667 นาย วรรณวชิ  ดา่นสมคัร237 2,000.00 2,000.00

052668 นาย เสน่ห ์ ศรคีุณ238 5,300.00 5,300.00

053154 นาง เบญจวรรณ  ภทัรวาณี239 13,050.00 13,050.00

053190 นาย มชียั  นวลเพชร240 1,100.00 1,100.00

053227 นางสาว วมิลพร  เพง็โสภา241 8,500.00 8,500.00

053335 พนัจ่าเอก ประต ิ พนัธะไชย242 5,850.00 5,850.00

053653 นาย สญัญา  ถริเขมกุล243 6,500.00 6,500.00

053685 นางสาว วราพร  อุปสทิธิ244 4,265.00 4,265.00

053720 นาง สมฤด ี อนิภูวา245 500.00 500.00

053754 นาย ประสตูร  เหลอืงสมานกุล246 10,000.00 10,000.00

053782 นาย มนตร ี ต๋องเรยีน247 22,070.44 22,070.44

053899 นาง สุมณฑา  กฤตยานาถ248 11,550.00 11,550.00

053909 นาย ณชัชนนท ์ สรุตันชยัการ249 10,000.00 10,000.00

053945 นาง นารมีาน  สวามภิกัดิ250 6,050.00 6,050.00

054114 นางสาว เด่นปากร  บุญรอด251 5,450.00 5,450.00

054153 นางสาว วริยิาภรณ์  อยู่นาน252 1,000.00 1,000.00

054241 นาง สุชรีา  เลก็วชิยั253 14,400.00 14,400.00

054242 นาย ชาญนะ  เอยีมแสง254 1,000.00 1,000.00

054244 นาย อาคม  บํารุงศรี255 18,800.00 18,800.00

054358 นาง ยุวะล ี ปากดสีี256 3,000.00 3,000.00
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054359 นางสาว วไิลวรรณ  บุญราช257 8,250.00 8,250.00

054360 นาง มนสันันท ์ ชาเรอืงฤทธิ258 9,150.00 9,150.00

054412 นาย ทวชียั  สมพนัธ์259 2,600.00 2,600.00

054492 นาย วรวทิย ์ วฒักวกิรานต์260 1,000.00 1,000.00

054512 นาง รตันาภรณ์  คชมะเรงิ261 1,000.00 1,000.00

054527 นาย พูนชยั  มุงคุล262 11,350.00 11,350.00

054825 นาง มยุร ี ภาตะนนัท์263 10,000.00 10,000.00

054844 นาย พุฒพิงศ ์ ภคเลศิพบิูลย์264 17,550.00 17,550.00

054868 นางสาว สุภทัรา  ภู่ระหงษ์265 1,500.00 1,500.00

054909 พ.อ.อ. อุดร  อนิทรน้์อย266 4,800.00 4,800.00

055179 นาย สงกรานต ์ ไมยวงษ์267 14,450.00 14,450.00

055201 นาย รณรงค ์ ศริพินัธุ์268 500.00 500.00

055602 นาย วทิวสั  จหูอ้ง269 500.00 500.00

055774 นางสาว ลดัดาวลัย ์ สรุะมุล270 11,850.00 11,850.00

055775 นางสาว นันทพิฒัน์  หมนืกนั271 6,550.00 6,550.00

055864 นางสาว วภิาพร  อนิแกว้วงค์272 12,200.00 12,200.00

056014 นาย เทวญั  จนัหอม273 2,900.00 2,900.00

056015 นาย วโิรจน์  ตระการฤทธา274 500.00 500.00

056201 นาย อศิเรศ  ฐติมิานะกุล275 1,000.00 1,000.00

056282 นาง ปรดีารชัต ์ ตงัมนั276 500.00 500.00

056351 พ.จ.ต. จกัษ์กร ี ขจรจติร์277 15,000.00 15,000.00

056362 นาง นารถฤด ี วฒันสุข278 1,000.00 1,000.00

056733 นาง อรญิชยา  ลสิวสัดิ279 2,900.00 2,900.00

056957 นาง ลกัษณ์คนึง  ทองลํา280 500.00 500.00

056958 นางสาว ปิตณิชั  โพธกิลาง281 4,100.00 4,100.00

056960 นางสาว กนกวรรณ  ใสสะอาด282 4,850.00 4,850.00

057210 นาง เพญ็ศร ี รามสนิธุ์283 8,150.00 8,150.00

057466 นางสาว ธนัยพร  สาธุภาค284 10,000.00 10,000.00

057764 นาย ศุภกฤต  ทองสง่โสม285 18,950.00 18,950.00

057852 นาง ภคมน  บงึไสย์286 4,800.00 4,800.00

058020 นางสาว มงิขวญั  รกัษ์มณี287 19,196.80 19,196.80

058023 นางสาว นรนิทร ์ มุกขรกัษ์288 6,250.00 6,250.00
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058056 นาย ทรรศน์ธรรม  ภูวรตันโชติ289 7,450.00 7,450.00

058387 นาย ทนง  พงษ์ธรีวฒัน์290 17,150.00 17,150.00

058465 นาง กนกวรรณ  พงึสาระ291 500.00 500.00

059054 นาง ศุภลกัษณ์  ทองวจิติต์292 2,000.00 2,000.00

059070 นาง สุพตัรา  จนัปุ่ ม293 6,350.00 6,350.00

059173 นาย จริกลู  กองฉลาด294 2,000.00 2,000.00

059201 นางสาว สริจินัทร ์ กง้หวนั295 13,100.00 13,100.00

059315 นางสาว รตันกร  ศรพรม296 500.00 500.00

059458 นางสาว จติตมิา  ศริชิยั297 800.00 800.00

059885 นาย จรีศกัด ิ ศรสีมุล298 12,400.00 12,400.00

059925 นางสาว ชนืใจ  ทองดว้ง299 1,500.00 1,500.00

059946 นาง วนัวสิา  ปรชีานันท์300 13,768.94 13,768.94

060393 นาย พรีพงศ ์ ชยัวรานุรกัษ์301 1,000.00 1,000.00

060399 ว่าทรี.ท. กองพนั  ผวิผ่อง302 16,000.00 16,000.00

060541 นางสาว ยุพาพรรณ  สวุรรณวชิติ303 6,150.00 6,150.00

060542 นางสาว บุษยานุช  ผอมกลดั304 12,850.00 12,850.00

060580 นาย สมพร  ช่วยแท่น305 1,000.00 1,000.00

060581 นาง จุฑาทพิย ์ โพธจินัทร์306 15,150.00 15,150.00

060650 นาง รฐัสริ ิ สริวิุฒโิชค307 13,050.00 13,050.00

061088 นางสาว กญัญาพชัร  จนัทร308 800.00 800.00

061119 นางสาว ชนิดา  พรีะยุทธ309 1,000.00 1,000.00

061280 นางสาว สุธรา  บุญธรรม310 1,000.00 1,000.00

061490 นาย สุธรี ์ สุภาพ311 3,500.00 3,500.00

061621 นางสาว แต๋ว  รุ่งเรอืง312 2,000.00 2,000.00

061951 นาง จริาวรรณ  ขวญัแกว้313 5,850.00 5,850.00

061953 นางสาว ชลลดา  เอยีมวศิษิฏ์314 500.00 500.00

062002 ว่าทรี.ต. บุรนิทร ์ อนิทรเสนีย์315 11,400.00 11,400.00

062004 นาย โกมนิทร ์ อนิรสัพงศ์316 1,100.00 1,100.00

062289 นางสาว ปาณสิรา  สภุากนัทา317 2,050.00 2,050.00

062687 นางสาว พลอยกมลวนั  ธญัญสญัชยั318 1,100.00 1,100.00

062709 นางสาว ศรสีดุา  นาคราช319 1,100.00 1,100.00

063001 นาย ธรีวุธ  พงษ์รตัน์320 3,050.00 3,050.00
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063005 นางสาว พชัระ  ปัดถาวโร321 600.00 600.00

063007 นาย พรีวสั  คดิเลศิ322 12,421.53 12,421.53

063051 นาย สราวุธ  สารสทิธิ323 1,000.00 1,000.00

063056 ว่าทรี.ท. กมลกาจ  รุ่งปิน324 6,306.88 6,306.88

063201 นาย มกร  แสงสวุรรณ325 1,100.00 1,100.00

063295 นาย นฤดม  ตงัแต่ง326 4,350.00 4,350.00

063366 นาย ทศพล  ชายเกตุ327 5,400.00 5,400.00

063470 นาง รววิรรณ  หนูทอง328 2,000.00 2,000.00

063899 นาง ศาตพร  ศรกีนัชยั329 1,100.00 1,100.00

063901 นางสาว ณฏัฐนนัท ์ บุญทล330 9,150.00 9,150.00

063907 นางสาว พรพมิล  เสง็เจรญิสขุ331 2,000.00 2,000.00

063910 นาย นรภทัร  ปลอดทอง332 5,000.00 5,000.00

063973 นาย องอาจ  นันทกจิ333 5,000.00 5,000.00

064112 นางสาว อรจริา  ยงดี334 8,000.00 8,000.00

064159 นาย รชัศกัด ิ วจิติรวงศว์าน335 5,000.00 5,000.00

064247 นางสาว ลดารตัน์  ช่วยชวูงศ์336 600.00 600.00

064296 นางสาว อมัพกิา  ชนืธรีะวงศ์337 1,500.00 1,500.00

064297 นางสาว พมิพพ์ร  หงษ์ทอง338 1,500.00 1,500.00

064305 นาย อาณตั ิ จนีะ339 7,306.25 7,306.25

064509 นาย ธรีเณศ  แสงแป้น340 2,500.00 2,500.00

064772 นางสาว องัคณา  ฤทธวิเิศษ341 800.00 800.00

064914 นาง รุ่งรตัน์  วรีะพนัธ์342 1,000.00 1,000.00

064950 นางสาว จุรพีร  นารี343 6,031.41 6,031.41

064952 นางสาว ยุพาพนิ  เศษจนัทร์344 1,100.00 1,100.00

064960 นาย สมด ี คชายงัยนื345 2,000.00 2,000.00

065010 นาย คนอง  นกแกว้346 8,200.00 8,200.00

065011 นางสาว อญัชล ี นวนชุม347 800.00 800.00

065012 นางสาว รตัน์ชนก  สุขมาก348 5,500.00 5,500.00

065208 นาง ทพิยพ์รตัน์  แสงพนัธ์349 3,350.00 3,350.00

065326 นาย บุรนิทร ์ ลอ้มสขุา350 1,100.00 1,100.00

065397 นาย ธนชล  สุทธสวุรรณ351 800.00 800.00

065533 นาย ธรรมรตัน์  เม่งบุตร352 800.00 800.00
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065535 นาย เอกชยั  สรรพอาสา353 800.00 800.00

065543 นางสาว ภทัรธ์นีนัท ์ ศริวิรรณ์354 2,150.00 2,150.00

065572 นาย สุรชาต ิ อนิทรประสทิธิ355 1,100.00 1,100.00

065599 นาง อนญัญา  มุกดาม่วง356 2,450.00 2,450.00

065682 นาย ปฎวิตั ิ พลายน้อย357 5,800.00 5,800.00

065827 นางสาว พรนภา  นครภกัดี358 800.00 800.00

065921 นาง สาร ี มาลา359 2,600.00 2,600.00

065933 นาย วชิยีร  ทองเอยีด360 5,000.00 5,000.00

065934 นางสาว ดรุณี  จนัทาครีี361 1,900.00 1,900.00

065958 นาย กมลกฤษฏ ์ ธวิงค์362 4,750.00 4,750.00

065965 นางสาว ชุดาภรณ์  จริอดศิยัถาวร363 9,100.00 9,100.00

066078 นาย เจนณรงค ์ บุญรกัษา364 800.00 800.00

066106 นางสาว ชนญัชดิา  พมิสุคะ365 900.00 900.00

066221 นาย วฒันศลิป์  สุยะพนัธ์366 800.00 800.00

066227 นาย จุฬาชยั  วรรณศริิ367 2,750.00 2,750.00

066238 นาย วชิากร  จาํปาดวง368 800.00 800.00

066240 นาย ปกรณ์  พุทธพรหม369 800.00 800.00

066266 นาย อนุพงษ์  เอกพนัธ์370 800.00 800.00

066396 นางสาว อารยี ์ สบายยงิ371 5,000.00 5,000.00

066530 นางสาว จารยี๊ะ  หลงโซะ372 4,100.00 4,100.00

066630 นาย อสิระพงศ ์ มงิเมอืงมูล373 4,350.00 4,350.00

066631 นาย สริชินม ์ มุง้ทอง374 6,200.00 6,200.00

066767 นางสาว มุทติา  ฤทธทิศิ375 3,500.00 3,500.00

066768 นาย ธรรมรตัน์  จุย้คลงั376 1,100.00 1,100.00

066770 จ.อ. ทนิกร  ราษี377 4,350.00 4,350.00

066773 นางสาว เพญ็นภา  สนธคิุณ378 5,550.00 5,550.00

066815 นางสาว จรีพร  เสนแกว้379 1,000.00 1,000.00

066816 นาง ชลนิดา  ศรแีกว้380 600.00 600.00

066978 นางสาว ชุตมิา  เฮง้กติตคิุณ381 800.00 800.00

066979 นางสาว มารยีา  เยาวประภา382 800.00 800.00

066980 นางสาว วภิาวด ี คงวุ่น383 4,550.00 4,550.00

067035 นาย จกัรพนัธ ์ แวววรีคุปต์384 800.00 800.00
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067036 นางสาว เสาวนีย ์ นวนแดง385 2,400.00 2,400.00

067037 นางสาว สุพรรณา  ชาตผิา386 1,800.00 1,800.00

067038 นางสาว สุดใจ  พรมสนิ387 600.00 600.00

067083 นาย ธรีะพงษ์  ผวิเงนิ388 600.00 600.00

067167 นางสาว อสิรยีา  เชดิฉาย389 4,932.03 4,932.03

067243 นางสาว นิชานนัท ์ วรรณกุล390 800.00 800.00

067280 นาย สริพิรีพทัธ ิ หลาํไปล่391 6,000.00 6,000.00

067326 นาย ธเนศ  แสนสทุธิ392 1,900.00 1,900.00

067327 นาง เกษฎาภรณ์  ขมุคาํ393 6,200.00 6,200.00

067329 นางสาว นิตยา  มาแทน394 600.00 600.00

067333 นางสาว มยุร ี สนิทบุรุษ395 600.00 600.00

067393 นางสาว พทัธนนัท ์ ใสบาล396 1,100.00 1,100.00

067434 นางสาว ศุภานัน  ชนิวงค์397 600.00 600.00

067439 จ่าเอก วสินัต ์ จุปะมดัตงั398 2,750.00 2,750.00

067442 นาย ธนาวุฒ ิ ไตรโสภณ399 10,000.00 10,000.00

067469 นาง รชันี  ชยัเลศิวณิชกุล400 10,000.00 10,000.00

067470 นางสาว โศรญา  ยอดนาเดอื401 3,050.00 3,050.00

067616 นาย ประกาศติ  เกตากุล402 1,300.00 1,300.00

067618 นางสาว ปาณสิรา  นิมมา403 800.00 800.00

067683 นางสาว กุณณดา  จวิปัญญา404 8,300.00 8,300.00

067684 นางสาว ชนญัชดิา  ตุ่นสงิหค์าํ405 3,950.00 3,950.00

067698 นาง ชนิรตัน์  เกตุสนิ406 2,550.00 2,550.00

067900 มล. ปรญิญา  จรูญโรจน์407 600.00 600.00

067904 นางสาว จริาภรณ์  ปุญญารศัมิ408 600.00 600.00

067906 นาย เอกพนัธ ์ พนมเขต409 1,100.00 1,100.00

067930 นางสาว ณฐัสุดา  มน้ีอย410 1,500.00 1,500.00

067978 นาย เมธากร  ศรยีะพนัธุ์411 1,100.00 1,100.00

068023 นาย นเรนทร ์ โคตะเพชร412 600.00 600.00

068354 นาย พาร ิ มะยนุูห์413 5,350.00 5,350.00

068496 นาย ภาณุกฤษ  ธานีรตัน์414 5,350.00 5,350.00

068577 นางสาว ปพชิญา  ทุมวนั415 600.00 600.00

068650 นาย นรเศรษฐ ์ เหม่งเวหา416 700.00 700.00
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068665 นาง อุษณีย ์ ทอย417 1,300.00 1,300.00

068666 นาย ศกัดา  ชูวงศส์นุทร418 1,500.00 1,500.00

069152 นาย สทิธศิกัด ิ ปิยะชนิบญัชร419 700.00 700.00

069473 นาง วรชัยา  สวุรรณดารา420 500.00 500.00

069476 นางสาว ชนาภทัร  ฉายาวงศ์421 2,100.00 2,100.00

069477 นาง สุรภา  ถาวรเชาวโรจน์422 1,100.00 1,100.00

069628 นาย วรวุฒ ิ สาโทรตัน์423 900.00 900.00

069641 นาง ปุณยนุช  ปุกคาํ424 3,650.00 3,650.00

070064 นาย ธรีพนัธ ์ ศริปัิกมานนท์425 2,100.00 2,100.00

070285 นาย โชคอนันต ์ แดงเอยีด426 1,000.00 1,000.00

070451 นาย วชัรพฒัน์  พงศช์ยวฒัน์427 500.00 500.00

070453 นาง วไิลรตัน์  ชยัขนั428 500.00 500.00

070458 นาย บดนิทรภ์ทัร  สมเผอืก429 500.00 500.00



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 100001 อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

070582 นางสาว ภรณัญา  เหมาะเจรญิ430 700.00 700.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 2,473,884.99 2,467,130.82

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

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 100001 อบต.กองคลงั(DGA) จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

052374 นาย ชลอ  อนิน้อย1 11,100.00 11,100.00

053715 นาย บุญทว ี ฉิมพลยี์2 20,000.00 20,000.00

056278 นาย อารม์  จนิตนาดลิก3 1,700.00 1,700.00

รวมชาํระเอง    ราย 32,800.00 32,800.00

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 105001 หน่วยงานอืน จ.กรงุเทพมหานคร จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

014555 นาย ตรดีากร  สุขมนต์1 10,000.00 10,000.00

023930 นาย ธนิต  จนีกลู2 500.00 500.00

030333 นางสาว วราภรณ์  ใจอมิสนิ3 1,100.00 1,100.00

032059 *นางสาว พชัรนิ  วเิศษประสทิธิ4 15,859.14 4,386.97

040851 *นาย ธวชัชยั  กลว้ยจาํนงค์5 8,100.00 8,100.00

049034 นางสาว พชิญส์นิี  ทวสีว่างผล6 14,163.59 1,848.39

055814 *นางสาว พมิประภา  เพง็เหมอืน7 193,712.02 7,269.93



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดอืน หกั

รายงาน -ใบแจ้งหนี

ประจาํเดือน ธนัวาคม 105001 หน่วยงานอืน จ.กรงุเทพมหานคร จ.กรงุเทพมหานคร:

รหสัสมาชกิ ชอื - สกุล ชาํระเตม็จาํนวนลําดบั ชาํระขนัตํา ยอดเกบ็ได้ หมายเหตุ

800497 นาย สุภาพ  สว่างวงษ์8 500.00 500.00

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 243,934.75 33,705.29

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

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*


