
เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบจ.นนทบุร ีจ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 027063 2,000.00นาย พกัรบ  หริณัยรศัมี

2 037904 500.00น.ส. วรรณรตัน์  เยน็ประเส

3 043971 5,500.00นาง สแกวลัณ์  ศรชีนะ

4 052694 1,000.00นาย บรรเจดิ  เพช็รรตัน์

5 053405 1,100.00น.ส. จริาภรณ์  นําทรง

6 053506 500.00นาย ยทุธภมู ิ อนิตะไชย

7 056241 500.00นาย เจตษฎา  แสงทอง

8 056791 6,351.01นาง สมใจ  สุขมณี

9 056796 500.00น.ส. สุภารตัน์  มลูเมอืง

10 058475 20,000.00นาง ณฏัฐธ์ภร  อคัรกติตโิส

11 059425 1,100.00น.ส. นนัทริา  หลงัหอม

12 059564 10,000.00นาง ระววิรรณ  ดว้งแกว้



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบจ.นนทบุร ีจ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

13 066269 1,100.00น.ส. จรพีร  ภุมรนิทร ์ณ อ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 50,151.01

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002891 15,000.00นาย ชชัวาลย ์ หริณัยรศัมี

2 047919 144,097.14นาย สดุใจ  สว่างแสง

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 159,097.14

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทม.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 053421 6,100.00น.ส. ดวงมณี  จบดี

2 057159 2,900.00น.ส. ปรชิยา  อุทศิพงษ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 9,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ไทรม้า จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 028402 1,200.00น.ส. จนัทราทติย ์ สรุวฒัน

2 050553 3,257.40น.ส. ธญัลกัษณ์  กาวชิา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 4,457.40

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางไผ ่จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 008889 8,250.00น.ส. จริะภา  เรอืงหุ่น

2 008890 105,858.76นาง เกศกนก  ศรนีาค

3 031700 4,550.00น.ส. กรุณี  พงศพ์มิพพ์พิ ั

4 042770 500.00นาย ธรณ์ธนชยั  ธรีชัปภาวิ

5 052716 3,200.00น.ส. รุ่งทวิา  เหมะพกุกะ

6 053743 9,850.00น.ส. ศรนิยา  จรรยารกัษ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 132,208.76

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางกร่าง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000139 5,950.00นาง พชัร ี ฉิมน้อย

2 000145 89,220.38ว่าทรี.ต. หญงิ ศริวิรรณ 

3 000149 11,370.00นาง สายพณิ  พภิพ

4 000152 1,100.00นาย วบิลูย ์ สมใจแพร

5 009234 14,350.00นาย ธรรมศกัด ิ เสอืนาค

6 015536 3,300.00นาย สวุภทัร  อาชววาณิชกุล

7 016893 6,350.00นาย ชาครติ  ลงัเด๋ง

8 021590 4,700.00น.ส. ณภญิา  ดว้งนิล

9 022482 1,000.00นาย สมชาย  ดสีวสัดิ

10 027057 6,100.00นาย สถติย ์ ฉําแฉลม้

11 049293 72,712.38น.ส. กรษิฐา  มากมี

12 049294 12,550.00น.ส. ภทัรกร  สนนัเสยีง

13 053044 3,300.00ว่าทรี.ต. กษณะพจน์  วงศ์

14 053513 1,000.00นาย ณัฐวุฒ ิ จติตระกลู

15 053841 2,082.00น.ส. บุชบา  อยูค่ลา้ย

16 057108 2,900.00นาย ภาวติ  สารสุวรรณ

17 057109 4,100.00นาง อรอุมา  สงัขร์ุ่ง

18 062044 1,500.00นาง มนภทัร  บวัสุดตา

19 062046 2,000.00น.ส. ธญัวษา  เสอืเณร

20 064061 800.00นาง กนกนัน  ยงิกจิไพบลูย



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางกร่าง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

21 065040 5,950.00น.ส. พชัร ี พลูเณร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 252,334.76

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัน้อย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 005318 1,000.00นาย ณรงคศ์กัด ิ แทนบุญ

2 013687 4,350.00น.ส. อนิทุอร  ฉิมมากรม

3 016802 411,395.02นาย เอกชยั  อนัพรหมมา

4 021623 10,500.00นาง หทยัรตัน์  กาจญจนเจตน

5 021629 5,000.00น.ส. นนภคั  สุขเีดช

6 021630 1,300.00นาง วนัด ี ระงบัภยั

7 021631 10,050.00นาง สมศร ี โพธน้ิอย

8 021632 7,650.00นาง วลิาวณัย ์ ทว้มกมล

9 027038 2,716.00น.ส. ณฐัพร  เกดิเรณู

10 027040 12,527.00น.ส. ศริพิร  โลหะปาน

11 030236 7,100.00นาย พรีพล  เทพสดุ

12 034693 1,000.00นาย อรณุ  สวุรรณคง

13 043970 5,000.00นาย รชัพล  พดัโสภา

14 045750 185,599.65น.ส. เบญจมาศ  อศีรตัน์

15 047496 500.00น.ส. นงคนุ์ช  ปโูตชยัยะ

16 047497 8,000.00น.ส. เสาวลกัษณ์  เทยีมหงษ

17 050804 5,675.00น.ส. เสาวลกัษณ์  คลงัสนิ

18 051181 2,850.00น.ส. จริาภรณ์  ทองดี

19 051407 500.00นาย สมยศ  นกัการ

20 056347 5,950.00น.ส. วาสนา  ดดัแจม่



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัน้อย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

21 064893 3,300.00นาง ปรารถนา  ภรูภิทัรศกัด

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 691,962.67

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทม.บางกรวย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013121 2,000.00นาย นนัทชยั  เครอืหงษ์

2 014682 800.00น.ส. มนนภา  เมอืงเผอืก

3 051326 8,080.00น.ส. มะลษิา  เพชรเจยีรนยั

4 064815 2,000.00น.ส. สุพตัรา  ธรรมกณัหา

5 065640 1,100.00น.ส. ทตัชญา  ธญัภคัสริเิด

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 13,980.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ปลายบาง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 052971 800.00นาง สกุาญจนา  รตันกนัทา

2 059453 20,000.00ว่าทพี.ต. ชชัวาลย ์ ผลดี

3 061887 1,100.00น.ส. มาฆชา  ใจใส

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ปลายบาง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 800888 2,000.00นาง ยวุด ี บวรสนัตสิทุธิ

2 800909 10,000.00น.ส. ชวศิา  ผลดนีานา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 12,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางสีทอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 025932 5,000.00นาย ดุสติ  อปัรมาตย์

2 034691 96,978.85น.ส. ปภาภคั  นวลมณี

3 034694 5,500.00น.ส. ชฎาธปิ  นุ่มประไพ

4 034695 800.00น.ส. นนัทธ์นา  นุ่มประไพ

5 034745 10,200.00น.ส. สุคนธา  ใจอารยี์

6 047386 5,450.00นาย อรรถวุฒ ิ พวงเพชร

7 050802 4,550.00นาย มนตร ี ศรโีมรา

8 053113 800.00น.ส. รภสัศา  พลรตัน์



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางสีทอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 058714 500.00น.ส. วรารตัน์  โสขมุา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 129,778.85

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางขนุน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 021611 11,350.00นาง จารุวรรณ  พุม่สงวน

2 021613 40,478.80น.ส. ทองเลอืน  พนัธส์วสั

3 021614 6,210.00นาง ปิยฉตัร  เอยีมพลบัให

4 021617 7,050.00น.ส. เพญ็สดุา  เลก็ประพนั

5 021618 1,100.00นาย สญัญา  ว่องเจรญิศริิ

6 021620 500.00น.ส. ประไพพร  กมิสโุข

7 021626 2,717.00น.ส. จรุพีร  นานอน

8 030211 8,650.00น.ส. ปวณีา  อน้บุตร

9 030213 6,500.00น.ส. นารรีตัน์  ฉมิทบั

10 030214 5,850.00นาง อรวรรณ  นนทสวสัดศิรี

11 032279 750.00นาย ยทุธนา  สงิหโ์ต

12 040392 500.00น.ส. จติตนิทร ์ สโุขทยั

13 040393 4,700.00น.ส. จนัทมิา  จงัพานิช

14 047390 6,800.00นาง สภุาภรณ์  อน้บตุร

15 047391 1,000.00นาง อภญิญา  ระงบัภยั

16 051251 8,600.00นาย พงษ์เดช  นิยมพลอย

17 053671 500.00น.ส. วรีทุยั  ทองเปียม

18 055391 500.00น.ส. รชัฎาวรรณ  มงคลสกุลก

19 056141 2,500.00น.ส. ปารชิาต ิ ไชยมาลา

20 057193 500.00นาย พนตั  ชมโท



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางขนุน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

21 065524 800.00น.ส. ลกัษณา  เขม็กลดั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 117,555.80

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางขนุกอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002940 3,250.00นาง จนัทรจ์ริา  ลกัษณะกุล

2 047920 28,110.00น.ส. กาญจน์สณิี  เชอืผู้

3 050101 8,732.00น.ส. พมิพว์ไล  อรรณพเทวาก

4 053182 1,575.00นาย ฉตัรไชย  สรรพอาสา

5 053199 8,650.00น.ส. พุทธวรรณ  ทองแยม้

6 055896 1,100.00นาย ทศพล  เจรญิเผ่า

7 056845 1,100.00น.ส. อุทุมพร  เฉลยีวชาติ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 52,517.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางขนุกอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 055894 21,902.10น.ส. มณฑติา  เทพศาสตรา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 21,902.10

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.มหาสวสัดิ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013207 206,967.52น.ส. กนัยารตัน์  เจตน์พงศ

2 013209 6,250.00น.ส. นพเกลา้  เมฆฉิม

3 013210 4,182.00นาง ธมกร  เจตน์พงศธร

4 013211 2,050.00น.ส. สุทธทิพิย ์ ชนืฉํา

5 014410 6,984.00นาย อภนินัท ์ อนิทรน์าง

6 015479 1,700.00น.ส. พรรณี  โพธทิองคาํ

7 025163 10,700.00นาง ละอองเดอืน  บวัจมู

8 025164 4,450.00น.ส. วริยิา  คาํไพเราะ

9 046048 500.00น.ส. พทัธธ์รีา  สตัยารกัษ

10 047499 3,250.00นาย อุกฤษ  จนัคนา



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.มหาสวสัดิ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

11 051392 2,600.00น.ส. ชชัชญา  เภากลนิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 249,633.52

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ศาลากลาง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013203 5,000.00นาย สมบรูณ์  เสถยีรกาล

2 016876 564.00นาย ยงยศ  หวาดปเูต๊ะ

3 052362 10,000.00น.ส. กมลวรรณ  เหมอืนดว้ง

4 061033 3,000.00น.ส. ภรินิดา  ทรพัยแ์สนดี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 18,564.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางแม่นาง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002904 10,000.00น.ส. อรณุ ี สุทธเิวช

2 008891 2,000.00นาง บุญญาพร  ประสทิธิ

3 030232 2,750.00นาง ปณดา  หรญิบรูณานนท์

4 034697 11,300.00น.ส. วรารตัน์  พุกแสนสขุ

5 034699 29,167.00น.ส. วไิลวรรณ  คาํโคตร

6 034700 2,167.00นาง ทพิยส์วรรค ์ น้อยสงัข

7 034701 1,666.00นาง ณิชกมล  มสีอาด

8 034702 14,000.00นาย สมนึก  ฤดอีเนกสนิ

9 047921 2,875.00น.ส. ธรีกานต์  ศรสีงัวาลย

10 050466 14,451.33จ.ส.อ. ณราวุฒ ิ มสีอาด

11 050807 500.00น.ส. ชุตมิา  รคัคุ่ย

12 050892 500.00น.ส. กติตมิา  แจง้กลนิ

13 050893 95,001.88น.ส. วราพร  แซ่ลมิ

14 050895 3,700.00น.ส. ธรารนิทร ์ ถนิดงวสั

15 050896 10,075.00น.ส. นนัทยิา  เหมอืนนาค

16 052685 500.00นาย พรเฉลมิ  ฤกษ์สาํราญ

17 052952 500.00น.ส. เรณู  อวิอาํพนัธ์

18 052964 1,100.00นาง ประภาภรณ์  โพธพินัธ์

19 052966 12,921.00น.ส. กศญิพฒัน์  พรขาํทพิย์

20 054721 11,250.00นาย อดศิกัด ิ อุปนิ

21 055867 1,000.00นาย ณฐภทัร  เขยีวมา

22 056248 500.00นาย สนธยา  จโิรจน์กุล

23 056967 3,500.00น.ส. ภญิญาพชัร ์ เลศิสนิช

24 058612 2,000.00จ.ท. ทกัษณิ  เชอืวงศ์

25 058780 1,000.00น.ส. อุษา  วจิติต์

26 063381 600.00น.ส. ศภุวรรณ  แกว้หนองสงั

27 065230 800.00น.ส. พรเพญ็  ณ พทัลุง

28 065439 2,400.00น.ส. พวงนรนิทร ์ คล่องการ

29 065589 4,000.00นาย ทนิกร  เชอืวงศ์

30 065625 800.00น.ส. ปนัดดา  สกุลไพศาล

31 065970 600.00น.ส. กวนิตรา  มาเจรญิ

32 065971 800.00นาย มนตร ี หนูแดง



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางแม่นาง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

33 065972 2,000.00น.ส. ยพุา  โสมพนัธ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 246,424.21

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางเลน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002859 10,000.00น.ส. พรประสทิธ ิ สกุลอนิ

2 002864 112,131.57นาย ภคั  บุตรหมนื

3 002866 10,350.00นาง ศกาวลัย ์ ภมูผิล

4 002868 75,312.45นาง วารุณี  พุทธประเสรฐิ

5 002869 1,000.00นาย ธานินทร ์ วรรณละเอยีด

6 002896 14,932.29นาง ปัทมา  เปรมไธสง

7 002902 127,030.82นาง กรรณิการ ์ บุญทติ

8 008892 500.00น.ส. วมิล  ศรานนทวฒัน์

9 032267 431,986.44น.ส. อญัชล ี นาคคาํ

10 053147 3,300.00นาย อดศิกัด ิ เทศเนตรแ์จ

11 059960 1,000.00ว่าทรี.ต.หญงิ พชัรพีร  บ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางเลน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

12 060470 3,550.00นาง วภิารตัน์  ใจเสงยีม

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 791,093.57

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางเลน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 800257 500.00นาง พศิมยั  เงนิแยม้

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.เสาธงหิน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002825 11,450.00น.ส. ธนทพิย ์ อนิทรวเิชยี

2 002832 1,500.00น.ส. วนัเพญ็  อุ่นบางหลวง

3 002844 7,650.00นาย ประหยดั  รกัแจง้

4 002880 1,000.00น.ส. กุลยาวลัย ์ ประมะโข

5 002930 5,000.00นาง อมรรตัน์  บุญศริิ

6 027046 500.00น.ส. อุไรวรรณ  บญุทอง

7 027064 1,000.00น.ส. อมรารกัษ์  เจา้สาย

8 049784 1,500.00น.ส. กงิกาญจน์  ขจรไกรวั

9 050803 500.00นาง ปิยะวรรณ  ชาเหลา

10 050806 500.00น.ส. ภสัสรม์ณฑ ์ วเิชยีรศ

11 050808 6,750.00นาง ลติา  คล่องแคล่ว

12 050869 6,500.00นาย พงศธ์ร  หงษ์ทอง

13 052953 9,550.00นาง สวิล ี ปลอดทอง

14 053422 11,300.00นาย อดุล  รกัแจง้

15 056153 9,649.37น.ส. จฑุารตัน์  ทองหยบิ

16 056751 600.00น.ส. นพมาศ  แยม้โสพศิ

17 057055 500.00ส.อ. กฤษฏห์ริญั  พชิญาภคั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.เสาธงหิน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

18 061648 1,000.00นาย เสร ี ศุภกาํเนิด

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 76,449.37

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.เสาธงหิน จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002840 1,000.00นาย สมบตั ิ มภีู่

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 1,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 009803 12,000.00น.ส. เบญจมาศ  รนืสวสัดิ

2 034708 5,000.00นาย นนัทมาศ  ดบีวั

3 040036 7,219.48นาย ธราพงษ์  บญุชยัเลศิ

4 049707 5,500.00น.ส. กนกวรรณ  สลางสงิห์

5 049708 1,000.00นาย ฉตัรชยั  พงอุดทา

6 057148 500.00น.ส. รุ่งนภา  สอนศาตร์

7 057149 500.00นาย จริศกัด ิ หมนัคา้

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 31,719.48

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 008551 11,700.00นาย ทรงเดช  นวลมะ

2 051885 5,100.00น.ส. รวสิรา  แผนพฒุา

3 056160 8,900.00นาย สกุลกฤต ิ เอกสนิธุ์

4 057075 4,600.00น.ส. วรญิญร์ชัฎก ์ ศรบุีญ

5 057194 6,850.00นาง ธารารตัน์  จนิดาพล

6 061008 500.00นาย วุฒชิยั  เสรมิทรพัย์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 37,650.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บ้านบางม่วง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002824 750.00น.ส. วไิล  วฒันศกัดมิณฑา

2 002833 8,350.00น.ส. ชุตมิา  นุกลูกมล

3 002923 1,500.00นาย ฐานวฒัน์  ฐติวิงศท์วี

4 056198 500.00น.ส. อภริดา  แกว้ดี

5 056199 4,100.00น.ส. ประจติต์  แยม้นาค

6 056200 500.00น.ส. เฉลมิศร ี ชยัอาวุธ

7 065333 10,000.00น.ส. ประภาศร ี มงคลสนิธุ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 25,700.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 008553 4,100.00นาง ศริพิร  ฆารพบิลูย์

2 008554 1,100.00นาย นําพล  อน้เพง็

3 061827 2,000.00นาง อศัศกิา  อน้เพง็

4 061828 3,300.00น.ส. ธนพร  เหมอืนแก

5 800957 1,000.00น.ส. ปัทมาวด ี พ่วงจนี

6 800958 500.00น.ส. เบญจพร  เอยีมเจรญิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 12,000.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางม่วง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 055552 1,960.00นาย ธนกฤต  จารศุลิปางกรู

2 057319 11,150.00นาง อุไรวรรณ  ปิยะดาํรง

3 057874 6,700.00นาง ยพุด ี อยูส่าํราญ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 19,810.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทม.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 001380 18,042.31นาย โวหาร  ยะสารวรรณ

2 021604 224,917.30นาง ขวญัฤทยั  ทองนพเกา้

3 054114 5,450.00น.ส. เด่นปากร  บญุรอด

4 061129 10,000.00นาย อรรถสทิธ ิ เหมพรม

5 063616 2,000.00น.ส. เพญ็ศร ี สาํราญ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 260,409.61

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 042734 9,650.00น.ส. สมหมาย  อยูภ่ริมย์

2 042736 1,000.00น.ส. อนิทริา  เสงยีมงาม

3 042738 1,000.00นาง นิภารตัน์  นาบาํรุง

4 042739 5,000.00น.ส. มาล ี อาชวีะประดษิฐ

5 042740 16,380.00น.ส. วนัทนา  ทองชมภู

6 042741 5,900.00นาย สงิหา  สจัจหทยาศรม

7 042743 2,000.00น.ส. วารณุ ี เฟืองจรสั

8 042744 3,400.00นาง บรรจบ  ทศพร

9 042747 1,100.00นาย จรสัพงษ์  เฟืองจรสั

10 042749 6,950.00นาย เกษม  หมกทอง

11 042750 1,000.00นาง วชิชุตา  หนองหาร

12 049926 9,350.00นาง สริอิาภามาศ  ไชยฤทธิ

13 051929 3,650.00นาง ณฐัธรีนุช  เทยีนงาม

14 052954 7,650.00นาย นิยม  จนิดาพนัธ์

15 053217 2,000.00นาย กฤษณะ  ชา้งพนัธุ์

16 053218 2,600.00นาย วเิชยีร  กุลวุฒิ

17 056822 8,700.00นาง อนิทริา  พกุงาม

18 059828 3,700.00นาย วสิทุธ ิ นาคฤทธิ

19 059870 5,300.00น.ส. อรณุวด ี แกว้ศรี

20 060846 500.00นาย พฒัพงษ์  กาลสงัข์

21 064025 8,350.00น.ส. ดุจดาว  นิจพนัธ์

22 066322 1,100.00นาง ณฐัลดา  เสอืเทศ

23 801154 500.00น.ส. จฑุามาศ  สดุจา

24 801155 500.00น.ส. นนัธริา  หมกทอง

25 801157 500.00น.ส. สุกญัญา  จติยม

26 801158 500.00น.ส. จริาภรณ์  บุตะมะ

27 801159 500.00น.ส. อมรรตัน์  กาญจนบวัทอ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

28 801184 500.00น.ส. ปณิุกา  แกว้น้อย

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 109,280.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางบวัทอง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 800543 500.00น.ส. จาํเนียร  เทพณรงค์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัใหญ่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013688 21,522.79น.ส. นพวรรณ  จนัทรมติรี

2 021619 6,500.00น.ส. ศวิาภรณ์  สงัขย์มิ

3 023224 10,000.00น.ส. ภคพร  กาํภพูงษ์

4 023225 6,750.00นาย สดุใจ  โพธจินัทร์

5 055528 3,959.31น.ส. มยรุ ี สรอ้ยแสง

6 056274 1,100.00น.ส. ธนันตก์าญจน์  อยูส่าํ

7 060510 2,760.10น.ส. กติตญิา  ด่านพงศส์วุ

8 061419 3,000.00นาย ศรายทุธ  พมิพจ์นัทร์



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัใหญ่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 062282 5,000.00น.ส. ทดัดาว  ยงิยวด

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 60,592.20

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางครูดั จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002827 8,350.00น.ส. อสิรยี ์ เถลงิรมัย์

2 002831 4,100.00นาง ประไพ  เนืองนุช

3 002841 19,822.59น.ส. กญัญากร  ไขส่ง

4 002882 3,800.00นาง ธนญักานต์  สวนแกว้

5 013684 750.00นาย ธเนตร  ปินทอง

6 017420 12,050.00นาย สมปราชญ ์ จนัทรพ์ุม่

7 020200 6,534.00นาย วสวตัต์  มาโนช

8 034712 3,100.00น.ส. ทพิยว์รรณ  รนืเสอื

9 034713 3,100.00น.ส. จารวุรรณ  รนืเสอื

10 034719 5,750.00นาย ไพโรจน์  สงิสาหสั

11 034720 10,700.00นาย ธนกฤต  แกว้มณี

12 034721 9,600.00นาย สาธติ  พนัธุช์อุ่ม

13 034726 5,000.00นาย ภนยัน์  สระเกดิ

14 034727 5,750.00นาย นพดล  วหิวา

15 034729 5,750.00นาย ปัณณทตั  พฤกษ์ศรรีตัน

16 045153 5,750.00นาง ปาลดิา  เตชะปภานนัต์

17 049284 155,473.77นาง สภุาภคั  แพรกระทุ่ม

18 049313 91,288.75น.ส. นภสัสร  นนทวงศกร

19 050397 7,038.59น.ส. ณฐัณชิา  ไทยเกตุ

20 051347 6,750.00นาง วงเดอืน  อ่อนบวัขาว

21 057147 500.00น.ส. ปภาพร  อรา่มเรอืง



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางครูดั จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

22 065164 6,750.00พ.จ.อ. คมกรชิ  โนนหวัรอ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 377,707.70

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ละหาร จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002819 1,500.00นาย บุญม ี ชนืสมศกัดิ

2 002862 1,000.00นาย กติตพิงษ์  มณีวงษ์

3 013202 8,300.00นาย อุปถมัภ์  ปฏทิศัน์

4 041837 1,000.00นาย สรุยิา  สวนแกว้

5 050100 2,600.00นาง ทศันีย ์ อมรศานตติระก

6 053202 1,100.00นาง จรุ ี คาํเกลยีง

7 053203 6,150.00น.ส. วารณุ ี พรหมพนิิจ

8 054392 500.00น.ส. รชันี  บุญมาหา

9 055645 500.00นาย ศราวุฒ ิ วงศร

10 056002 500.00น.ส. สุพรรณี  ศรเีสวก

11 056246 600.00น.ส. วนัด ี ระดงิหนิ

12 056276 9,972.58น.ส. ยพุาวรรณ  วนัแอเลาะ

13 056358 1,500.00นาย เกรยีงไกร  เหลอืน้อย

14 056477 4,200.00นาย สมเกยีรต ิ เพช็รทอง

15 060663 500.00น.ส. รุ่งทพิย ์ ดสีมทุร

16 064740 1,100.00น.ส. สมใจ  กาญจนสธุา

17 066542 800.00น.ส. รงัสมิา  ธปูแกว้

18 800030 500.00นาย นฐัพงค ์ ศาลารตัน์

19 800036 500.00น.ส. ศริพิร  มสุตอฟาดี

20 800163 500.00น.ส. สุมณฑา  วงศท์วปี

21 801187 500.00น.ส. เรตยิา  จาดบญุนาค



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ละหาร จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

22 801191 600.00น.ส. บุญเกศ  เกษร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 44,422.58

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ลาํโพ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 039974 500.00นาง ปิยนุช  วะโนปะ

2 047113 6,250.00น.ส. จารพุร  โพธแิกว้

3 047387 9,000.00น.ส. เรวด ี นิยมพลอย

4 049863 172,207.20นาย ธนาศกัด ิ คนทน

5 051607 1,100.00น.ส. วไิลพร  แนวสภุาพ

6 053516 500.00น.ส. เกษร  กติตกิลูไพศาล

7 053518 1,500.00นาย พธัยา  สมจติร

8 053519 600.00นาย สญัญา  สุขพลอย

9 064518 58,900.00นาย สมศกัด ิ โขงรมัย์

10 064825 800.00น.ส. ปวรวรรณ  พงึสุ

11 066659 1,100.00นาย สาธติ  ชนืดว้ง



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ลาํโพ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

12 066671 5,000.00น.ส. วนิดา  รกัแจง้

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 257,457.20

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทม.พิมลราช จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 009077 5,750.00น.ส. จรรยา  ชาญวชิยั

2 021592 18,400.00นาย วริตั ิ ปีดแกว้

3 021595 3,300.00นาง วณีา  คนัธานุรกัษ์

4 021596 18,672.64น.ส. เชาวรศัม ิ ตรศีร

5 021597 3,300.00นาย นิรนัดร  นาคประดษิฐ์

6 021598 1,984.00น.ส. ปารชิาต  อนิทรโชติ

7 021602 2,000.00น.ส. นิรมล  เพยีรอนุรกัษ์

8 021607 177,022.02นาย ศราวุฒ ิ กลนัขาว

9 021609 5,000.00น.ส. ภคอร  ศริเิดช

10 027058 7,250.00นาย กมัปนาท  พรหมจตุิ

11 029371 23,027.19น.ส. รุง้เพช็ร  นามพนัธ์

12 030230 500.00น.ส. รชันี  มณีโชติ

13 045156 9,800.00นาง ศศจิติร  แพงคาํ

14 052700 500.00น.ส. ศริพิร  ดนตรพีงษ์

15 052704 3,984.00นาง สรวยี ์ ชุมจนัทร์

16 052712 3,375.00นาง สกุญัญา  สริบิวรพศิาล

17 053067 2,000.00น.ส. ชุตมิณฑ ์ แสงศรี

18 059801 500.00นาย กลเมศวร ์ อุปรทีี



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทม.พิมลราช จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

19 064847 1,500.00นาย สมโชค  บญุญานุกูลกจิ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 287,864.85

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัพฒันา จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002845 5,000.00น.ส. ปัญจรส  นุ่มกลนิ

2 002905 2,600.00นาง บุญสม  ถงึถนิ

3 002908 9,250.00นาย สมพร  บุญยนื

4 002909 8,350.00นาย นพดล  นุ่มกลนิ

5 002918 4,200.00นาย สมศกัด ิ โสภา

6 002922 500.00น.ส. ผอ่งศร ี สุดสายบวั

7 002934 2,000.00นาย ประวทิย ์ ธรรมพทิกัษ์

8 013197 7,700.00นาง สนุนัทา  โควนิทวงศ์

9 051661 1,500.00น.ส. เบญจมาศ  นิมทองปลอด

10 052679 500.00นาง พกิุลแกว้  ชยัชาญ

11 052682 1,500.00นาย จกัรกฤษณ์  สงัฆพรหม

12 052692 500.00น.ส. อรชร  พริณุเจรญิพร

13 052713 1,100.00น.ส. จนิดา  วไิลประเสรฐิ

14 053282 7,296.80นาย กติตณิฐั  บุษปฤกษ์

15 053642 500.00น.ส. ณมนฑ ์ นทกีุลเจรญิ

16 056197 800.00ว่าทรี.ต.หญงิ สนุิสา  ศร

17 056247 500.00น.ส. ทพิยว์าร ี บณัฑติรตั

18 056971 9,300.00น.ส. ออ้ยใจ  ยมิยวน

19 057096 500.00นาง ธรีนุช  ชอบแต่ง

20 059319 1,000.00น.ส. กรกรณัย ์ ทวกีลู



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัพฒันา จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

21 064173 1,100.00น.ส. นวกช  บุญเพช็ร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 65,696.80

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางรกัพฒันา จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 800882 6,200.00นาง ปณิตตรา  สงัฆพรหม

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 6,200.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทน.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000143 750.00นาย เดชไทย  สจีาด

2 011677 3,300.00น.ส. เนตรนภศิ  ศรวีริยิไช

3 034744 500.00น.ส. สุทธาวาส  ฉุยกลนิ

4 052432 7,050.00นาง นุจรยี ์ ตงักอบลาภ

5 054000 4,450.00นาง อาทติยา  กาญจนภกัดิ

6 055765 2,175.00น.ส. พฒัน์นร ี นาคเปรม

7 059825 500.00น.ส. รุ่งนภา  กมิงว่นสง

8 059827 10,000.00น.ส. รชันีวรรณ  สว่างเนตร

9 060010 1,100.00น.ส. สุดารตัน์  ทองนาวี

10 060280 1,000.00น.ส. พรทพิย ์ ชนับุญ

11 064912 800.00นาย นิกร  ทองวเิศษ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทน.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

12 065598 5,000.00นาง สรุยีว์รรณ  รตันจนัทร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 36,625.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทน.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 056077 3,875.00นาง อจัฉรยินาร ี สมิณี

2 801093 4,000.00นาย ทาํนอง  นาคเปรม

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 7,875.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002829 92,645.10น.ส. แกว้  พงึโพธิ

2 002939 500.00นาย อคันีวุธ  สอนดษิฐ์

3 030246 2,000.00นาย สรุเชษฐ  โพธศิริิ

4 046794 500.00นาย พรีะยทุธ  ทองใบ

5 053487 69,902.63นาย ชติพร  ดาศรี

6 065645 1,500.00น.ส. กรรณิการ ์ เรอืงไทย

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 167,047.73

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 052962 1,500.00ส.ต.อ. ลอืชา  แกว้ศรี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 1,500.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ราษฎรนิ์ยม จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000140 103,364.64นาย ลอืชยั  จนัทร

2 007058 9,100.00น.ส. วยัวลัย ์ รอดหลาํ

3 030239 10,250.00น.ส. รตันาภรณ์  ขาํจนัทร์

4 030242 1,000.00น.ส. พริชุา  พนิรอด

5 030249 500.00นาง ศริวิรรณ  วรรณสริิ

6 053211 500.00น.ส. อาร ี รา่นแผว้

7 058041 500.00น.ส. กรวรรณ  ทองใบ

8 059786 500.00นาย เสฎฐวุฒ ิ เลศิแกว้

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 125,714.64

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000142 12,900.00พ.จ.อ. พฒันา  เสมพลู

2 000982 21,900.00นาง ปวรศิา  อจัฉรยิะประสิ

3 002876 7,950.00นาย ศราวุฒ ิ สตัยาลกัษณ์

4 002878 12,900.00น.ส. วราพร  เหมอืนแก

5 002884 4,300.00นาย เอนก  เหมอืนแตง

6 002886 2,000.00น.ส. ศภุานนั  วสิุทธเิสน

7 002889 18,350.00นาย สรุพล  วรรณภนิพงศ์

8 002892 14,300.00น.ส. กญัญาณฐั  พมิพด์ี

9 021599 5,000.00น.ส. ณฐัรพ ี โอบนิธกิุล

10 030218 1,100.00น.ส. ปัณณธร  นวลนุ่ม

11 046065 7,250.00นาย อนุชา  จนัเพชร

12 047112 7,050.00นาย ปรชัญา  ถนอมแกว้

13 052630 12,713.13น.ส. อุบลรตัน์  จนัพนัธเ์

14 056884 11,300.92นาย รฐัธรี ์ นาคศรชีุม่ศั

15 064634 3,300.00นาย ไชยยนัต์  ศริบุิญประเ

16 065166 5,000.00น.ส. ชนดัดา  รตันวงศ์

17 800004 2,000.00นาง ธนัยพร  ดสีวสัดิ

18 800291 1,600.00น.ส. ภทัรมน  ลมิกุล

19 800292 2,000.00น.ส. จรญัญา  ชนืบุญมา

20 800789 1,800.00น.ส. วรรณภา  รุ่งเรอืง

21 800911 600.00นาย สวุนิ  อมิอุบล

22 801021 800.00นาย ณัฐพล  ชนืบุญมา

23 801060 1,000.00นาย วนัลภ  ดวงจนัทร์

24 801077 500.00นาย ดาํรงค ์ นาคแกมทอง

25 801078 500.00น.ส. ภทัรา  แช่มลอย



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

26 801179 500.00น.ส. กนกพรรณ  อาจโต

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 158,614.05

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 ชาํระเอง

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002890 1,100.00นาย เลก็  ดวงจนัทร์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวมชาํระเอง    ราย 1,100.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002823 750.00นาย ธรีพงศ ์ ยนัตะศริิ

2 002849 8,800.00น.ส. นิจยา  เลศิบุรุษ

3 002852 12,250.00นาย นิพฐิพนธ ์ แสนพงษ์

4 002863 500.00นาย อนนัต ์ คาํสงิห์

5 002865 500.00น.ส. อุบลรตัน์  ดาวสอน

6 002867 1,000.00น.ส. ดวงกมล  ก๊กองึ

7 014310 500.00นาย ปรเมศวร ์ สดใส

8 033111 3,250.00น.ส. นฤมล  เกยีรตดิาํเนินง

9 051741 5,000.00นาง สมพศิ  สายณัห์

10 053214 800.00นาย รณรงค ์ คระุจอก

11 053643 500.00น.ส. รตันา  มานิโช



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

12 062039 500.00น.ส. กญัตมิา  ไชยพนัธ์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 34,350.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ขนุศรี จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002931 5,175.00น.ส. ฐามณีภคั  วสิฐิวรีดิ

2 002937 7,100.00นาง ศริพิร  จนัทรช์ชูว่ย

3 002938 2,250.00น.ส. พรเพญ็  พุม่แยม้

4 002967 13,967.00นาย พรียทุธ  ชชัวาลกจิกุล

5 008552 8,650.00นาย บวร  เอมเสม

6 015516 15,500.00น.ส. สมทรง  เจรญิผล

7 051611 6,650.00นาง อุไรวรรณ  นาคทรพัย์

8 051742 6,100.00นาง วรางคณา  ฟักนาค

9 052303 3,000.00น.ส. วภิาษณีย ์ ละวรรณวงษ

10 052807 3,900.00นาย จตุฐาพร  สารแดง

11 052810 500.00นาย ประทปี  รตัน์นุ่มน้อย

12 053207 1,100.00น.ส. ศภุลกัษณ์  ยมิดี

13 053210 500.00นาย สรุเดช  วรรณดษิฐ์

14 053213 2,000.00น.ส. กรรณพชัร ์ แกว้ดวงแข

15 053521 500.00นาย ชยัยพล  หนองหาร



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ขนุศรี จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

16 065877 600.00น.ส. ศศธิร  บุญมาสอน

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 77,492.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองขวาง จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002850 5,730.47นาย สมชาต ิ คลา้ยอนิทร์

2 002861 4,100.00น.ส. สุจาร ี แสนคาํ

3 002936 3,475.00นาย สขุเกษม  ประสทิธิ

4 049292 1,100.00น.ส. ณฐัพมิล  คาํนึงบุญ

5 051606 1,100.00นาง กานต์รว ี นามชุม่

6 051612 500.00นาย ปกรณ์  โปรดปราน

7 053206 23,655.54นาย นิรนัดร ์ คาํมลุนา

8 056154 500.00นาง สกุญัญา  มณัยานนท์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 40,161.01

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทวีวฒันา จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 030237 6,100.00นาย สมภพ  สุขาพนัธ์

2 052114 2,450.00นาง ณฐัหทยั  ภริมยค์รฑุ

3 053404 500.00นาย จนิตวฒัน์  เกตุพนัธ์

4 054389 7,650.00นาง ฐติริตัน์  พนัธรุี

5 058465 500.00น.ส. กนกวรรณ  จนัทรเ์ฟือง

6 058552 6,400.00น.ส. มจัฉร ี สาํนกันิตย์

7 059747 500.00นาง นุสรา  เกตุพนัธ์

8 059748 500.00น.ส. นนัทน์ภสั  โปธบิาล



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ทวีวฒันา จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

9 059749 5,000.00นาย อนนัต ์ กลนัเกษร

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 29,600.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางตะไนย ์จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002851 1,000.00นาย เรวตัร  กนกวริฬุห์

2 002874 3,300.00นาย เรวตั  ชุมแสง

3 002879 1,000.00น.ส. อญัชล ี ฝอยทอง

4 002881 7,693.04นาย สรุนิทร ์ แฝงหา

5 013692 25,824.14นาง อรณุรตัน์  พุม่ไสว

6 013695 8,600.00น.ส. นนัทน์ภสั  เชยีวเขต

7 021856 1,500.00น.ส. ศศนินัท ์ เพช็รนพรตั

8 053823 4,100.00นาย พรชยั  ไขสกุล

9 054391 1,100.00น.ส. จฬุารตัน์  แสงรุง่เร

10 056087 2,000.00น.ส. คงกช  สมศรรีนื

11 058750 3,350.00น.ส. อรทยั  บดรีฐั

12 063993 800.00น.ส. ทพิยว์รรณา  โกสมงิ

13 064695 6,375.67น.ส. ฐติริตัน์  อรรถศริธิ

14 064761 5,468.98น.ส. กนกพร  นาคโนนหนั

15 064835 1,100.00น.ส. มนนัญา  บวัสองสี

16 065881 2,000.00นาง ฐติานนัท ์ ธรรมสุธรี์

17 065916 4,250.00นาง กฤตยา  อนิทรน์อก



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.บางตะไนย ์จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

18 066670 800.00น.ส. สนัทนา  บุตรสงกา

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 80,261.83

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองพระอดุม จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002835 5,750.00นาย ปฐว ี ประสทิธิ

2 002855 2,000.00น.ส. อุไรวรรณ  บวัแกว้

3 046795 500.00น.ส. สุพาณี  เลศิสงคราม

4 046796 500.00น.ส. ภสันิภา  ดวงขนุลา

5 048720 6,100.00นาย ธนาวุธ  พนัธท์อง

6 057015 500.00น.ส. รศัม ี ซงิห์

7 064933 800.00น.ส. อาทติยา  ขนุทพิย์

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 16,150.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013690 9,475.00น.ส. ธรรณญพรรศ  ศรโีพธิ

2 050431 5,700.00น.ส. ดลชนก  สุดเสน่หา

3 052706 7,450.00นาย สรายุทธ  พงษ์ไทย

4 052708 1,500.00นาง ชนนัรตัน์  สกุลชนิสหี

5 052709 800.00นาย ทวโีชค  แกว้ศรี

6 052710 6,650.00นาง นุธติา  นิยมถนิ

7 064134 2,400.00น.ส. วชริาภรณ์  จนัทรป์ระ

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 33,975.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.เกาะเกรด็ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 009374 20,052.86นาย ไพรตัน์  ขดีเขยีน

2 025162 5,500.00น.ส. ดวงกมล  พรหมบรรยง

3 027070 7,450.00น.ส. วมิลรตัน์  เรยีบรอ้ย

4 034742 500.00น.ส. กฤษณี  เกาะสม้

5 034743 1,500.00นาง เสาวภา  รงัษวีงศ์

6 053512 5,750.00นาย วราวุฒ ิ สมมติร

7 058808 500.00น.ส. เพช็รรตัน์  เตมิเจมิ

8 063681 600.00น.ส. ดารนิทร ์ ทองบวั

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 41,852.86

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.อ้อมเกรด็ จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 002834 750.00นาย ชาตชิาย  วเิศษธาร

2 002921 1,000.00น.ส. สุนนัทา  ปรชีาหาญ

3 002925 7,130.00น.ส. ศรนีวล  เศวตเศรนี

4 002926 2,500.00น.ส. จรีาพร  ถนิขาว

5 002927 3,900.00น.ส. เนาวรตัน์  ทบัทมิ

6 011732 2,450.00น.ส. ปณิศฬา  ตาคาํดี

7 027072 3,500.00นาย ฉลองยุทธ  มขีนัทอง

8 030223 500.00น.ส. แสงจนัทร ์ กาลสมจติต

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 21,730.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองข่อย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 000141 4,150.00นาย ภวตั  บุญทติ

2 002883 1,800.00นาง อภชิญา  ศรเีพยีงจนัทร

3 002885 4,300.00น.ส. เพญ็นี  สขุสเุมฆ

4 002946 750.00นาย อาคม  ศริเิอก

5 002948 1,517.00น.ส. ภคภคั  หริณัยรศัมี

6 013212 6,750.00นาง สจุนิต์  ปัถพี

7 027062 2,600.00นาย คณิศร  ภมูิ

8 029933 1,500.00น.ส. เบญญาพฒัน์  ยมิทรพั

9 034747 1,000.00นาง กณัฑพชัร ์ สวุรรณกจิ

10 046791 9,194.19นาง จฑุาธบิด ิ อนิทรวงศ์

11 050465 82,405.22นาย สรุกัษ์  โพธขิาว

12 053117 500.00นาย สมนึก  อยูร่ะหดั

13 053119 8,832.00นาย ประสงค ์ วรแสน

14 065581 6,359.43นาย ปิยะเดช  ดวงเงนิ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  อบต.คลองข่อย จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

15 065688 1,100.00นาย รตัน์ประดษิฐ ์ ตรงดี

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 132,757.84

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางพลบั จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

1 013196 7,950.00นาง วลัลภา  มรีะหนันอก

2 015499 13,500.00นาย อาํนาจ  บตุรรกัษ์

3 015519 13,400.00น.ส. ชมภ ู โกศลเวช

4 015564 500.00น.ส. จนัทรเ์พญ็  ทวิาวงศ์

5 025169 1,000.00น.ส. อุสณีย ์ ตรคีงคา

6 027051 5,250.00นาง นิลุบล  ชว่งโชติ

7 027077 7,050.00นาย ไกรสทิธ ิ ภู่กลาง

8 043041 500.00น.ส. ปรยีาภรณ์  รติตา

9 050624 4,700.00น.ส. ปิยภรณ์  ฤทธเิลศิ

10 053907 750.00นาง กณัธมิา  หลอดทอง

11 054135 5,000.00นาวาโทหญงิ อุ่นจติต์  บญุ

12 063183 3,300.00น.ส. ศศธิร  ธรรมชาติ



เวลาทพีมิพ:์ / / , : :สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

 เงินได้รายเดือน

รายงาน -ใบแจ้งหนี

 หกั

ประจาํเดือน ตลุาคม ( )  ทต.บางพลบั จ.นนทบุรี

ยอดเกบ็ไม่ได้

 ( บาท)

หมายเหตุ

(โอนเขา้/ยา้ยออก/ลาออก/ถงึแก่กรรม อนืๆ )

ยอดเกบ็ได้

 ( บาท)

ยอดเรยีกเกบ็

 ( บาท)

ชอื - สกุลรหสัสมาชกิลาํดบั

ที

13 065695 5,000.00น.ส. มาลษิา  กลาํเดช

เงนิเดอืนบุคลากรเหลอืรบั                 บาท ใหก้ารหกัเงนิไดร้ายเดอืนส่งสหกรณ์ฯ เมอืหกัแลว้เหลอืรบั , .  บาท

การเงนิตอ้งนําส่งสหกรณ์                  บาท

 หมายเหตุ : .เจ้าหน้าทีรบัผิดชอบหกัเงินได้รายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 

ขอ้ /  เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหิน้าทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์จะใหค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็น

สํารองเลยีงชพี   กฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฏหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม

ประกอบกบัศาลปกครองนครศรธีรรมราช ไดม้คีําพพิากษาคดหีมายเลข ที /  เมอืวนัท ี  มนีาคม  สรปุไดว้่า การทผีูบ้งัคบั

อนัดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิต้องถูกหกัตามกฏหมายว่า ดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ กฏหมายว่าดว้ยกองทุน

บญัชาของสมาชกิสหกรณ์ฯ หกัชาํระหนีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิอนิก่อน เป็นการปฏบิตัทิไีมเ่ป็นไปตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  อนัถอื

ไดว้่าเป็นการละเลยต่อหน้าทตีามกฏหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิดงันันหากสมาชกิทําหนงัสอืยนิยอมใหส้หกรณ์ไวแ้ลว้ เป็นหน้าทขีองผูบ้งัคบับญัชาของสมาชกิ

ต้องการดําเนินการใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนิใดททีางราชการพงึจา่ยไปใหแ้ก่สมาชกิเพอืชาํระหนีทมีต่ีอสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกจนกว่าหนีนนั

 ตวัอย่าง

 ดงันนั

20,000.00

19,000.00

จะระงบัสนิไป

จาํนวน , .  บาท

ยอดเรยีกเกบ็ประจาํเดอืน , .  บาท

จาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป ใหห้น่วยงานนันหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สมาชกิโดยพลนั

.กรณีบุคลากรมเีงนิเดอืนเหลอืสุทธน้ิอยกว่ายอดเรยีกเกบ็สหกรณ์ฯ เมอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนนําส่งสหกรณ์แลว้ มเีงนิเหลอืรบัใหก้บับุคลากร 

รวม หกั เงนิไดร้ายเดอืน     ราย 67,900.00

.ลําดบัการหกัชาํระเงนิ ประจาํเดอืน คอื

.ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉนิ

.ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั

.เงนิตน้ฉุกเฉิน

.เงนิตน้สามญั

.ค่าหุน้รายเดอืน

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

ลงชอื เจา้หน้าทกีารเงนิ ลงชอื ผอ.กองคลงั/หน.สว่นการคลงั


