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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบจ.ตราด( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 009411 นางเทวกิา ฟองมาศ 0 2,000157 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

5,000.002 056734 น.ส.สรติา หงษป์ระดบั 0 5,00076 0.00

รวม 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.000.00 5,000.00

รวมหน่วย:อบจ.ตราด    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.007,000 7,000.000.00 7,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.ท่าพริกเนินทราย( )

**ชาํระขนัตาํ

4,100.001 009422 นางนิลวรรณ พุฒแกว้ 0 4,100157 0.00

รวม 4,100 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.000.00 4,100.00

2,000.002 062067 นายกมล กจิจานนท์ 0 2,00049 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

1,500.003 062068 น.ส.สลลิรตัน์ สงวนญาติ 0 1,50049 0.00

รวม 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.000.00 1,500.00

2,000.004 062069 น.ส.สุภลกัษ์ อนันต์ 0 2,00049 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

2,600.005 062071 น.ส.ดารารตัน์ สสีด 0 2,60049 0.00

รวม 2,600 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.000.00 2,600.00

รวมหน่วย:ทต.ท่าพริกเนินทราย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.0012,200 12,200.000.00 12,200.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.หนองเสมด็( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 030439 น.ส.พชัร ีหะรชีน 0 500133 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:ทต.หนองเสมด็    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.00500 500.000.00 500.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.หนองโสน( )

**ชาํระขนัตาํ

1,100.001 016218 นายกําธร กลนิขจร 0 1,100145 0.00

รวม 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.000.00 1,100.00

1,950.002 030437 23/112สห      น.ส.กญัญาวรี ์หมวดศรี 0.00 0.00 357.25492.750 1,100126 57,954.65 0.00 850.00

รวม 1,100 0.00 492.75 0.00 357.25 1,950.000.00 1,950.00

800.003 061975 น.ส.ปารติา บรรจงนอก 0 80039 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.หนองโสน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 357.25492.753,000 3,850.000.00 3,850.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.หนองคนัทรง( )

**ชาํระขนัตาํ

4,754.181 009412 28/119สม      น.ส.อาภา ประสทิธนิาวา 2,817.25 0.00 1,338.142,861.86500 500127 217,076.64 0.00 7,017.25

3,516.611/12ฉอ      182.75 0.00 228.663,271.34 37,093.71 0.00 3,682.75

รวม 1,000 3,000.00 6,133.20 0.00 1,566.80 11,700.000.00 8,270.79

3,000.002 010564 ส.ต.ต.ประดบั ประเทพา 0 3,000155 0.00

รวม 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.000.00 3,000.00

รวมหน่วย:อบต.หนองคนัทรง    ราย เป็นทงัสิน 3,000.00 0.00 1,566.806,133.204,000 14,700.000.00 11,270.79

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ห้วงนําขาว( )

**ชาํระขนัตาํ

7,050.001 009409 33/120สม      นายพนิิจ สมบตับิรูณ์ 0.00 0.00 2,464.863,485.140 1,100151 399,855.86 0.00 5,950.00

รวม 1,100 0.00 3,485.14 0.00 2,464.86 7,050.000.00 7,050.00

1,000.002 014894 นายวชิา เรอืงศลิป์ 0 1,000146 0.00

รวม 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.ห้วงนําขาว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,464.863,485.142,100 8,050.000.00 8,050.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.อ่าวใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 008492 22/84สม      *นายเอกพงษ์ ศกัดอิุดมเดช 0.00 162,513.35 1,943.638,056.370 0 315,300.00 0.00 172,513.35

รวม 0 0.00 8,056.37 162,513.35 1,943.63 172,513.350.00 0.00

0.002 030419 0/95สม      *นางบุญทรกิา นาคเกษมสุข 0.00 0.00 0.000.000 0 0.00 0.00 0.00

รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

0.003 042431 31/96สม      *นางเพญ็พุทธ สุภาพ 0.00 109,480.99 1,725.038,274.970 0 279,837.87 0.00 119,480.99

รวม 0 0.00 8,274.97 109,480.99 1,725.03 119,480.990.00 0.00

1,000.004 056610 นายนคร กรเกษม 0 1,00072 0.00

รวม 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.อ่าวใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 271,994.34 3,668.6616,331.341,000 292,994.340.00 1,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.วงักระแจะ( )

**ชาํระขนัตาํ

5,850.001 009413 22/120สม      นางอญัชล ีจาํรสัศร ี 0.00 0.00 2,154.962,595.040 1,100157 349,582.99 0.00 4,750.00

รวม 1,100 0.00 2,595.04 0.00 2,154.96 5,850.000.00 5,850.00

3,600.002 014481 75/84สม      น.ส.สรญิญา แพทยพ์ทิกัษ์ 0.00 0.00 75.553,024.450 500152 12,256.09 0.00 3,100.00

รวม 500 0.00 3,024.45 0.00 75.55 3,600.000.00 3,600.00

6,200.003 016224 63/120สม      นายอรรคดนัย เผอืกผกา 0.00 0.00 1,275.604,424.400 500151 206,930.97 0.00 5,700.00

รวม 500 0.00 4,424.40 0.00 1,275.60 6,200.000.00 6,200.00

800.004 016235 น.ส.ศวิานันท ์ทวสีุขคณาสทิธิ 0 800151 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

3,800.005 034961 31/119สม      น.ส.สุภสัรา คุณานันท์ 0.00 0.00 1,248.101,751.900 800121 202,468.81 0.00 3,000.00

รวม 800 0.00 1,751.90 0.00 1,248.10 3,800.000.00 3,800.00

1,250.006 034962 น.ส.ปรชัญา สมบตับูิรณ์ 0 1,250131 0.00

รวม 1,250 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.000.00 1,250.00

3,550.007 049993 77/117สม      นายกนก ภญิโญยงิ 0.00 0.00 445.032,104.970 1,00098 72,194.50 0.00 2,550.00

รวม 1,000 0.00 2,104.97 0.00 445.03 3,550.000.00 3,550.00

1,100.008 065915 น.ส.ยุพา ขวญัศริมิงคล 0 1,1005 0.00

รวม 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.000.00 1,100.00

รวมหน่วย:อบต.วงักระแจะ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 5,199.2413,900.767,050 26,150.000.00 26,150.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ห้วยแร้ง( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 032335 น.ส.อุไรวรรณ สุขหลาย 0 1,000135 0.00

รวม 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.ห้วยแร้ง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,000 1,000.000.00 1,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.เนินทราย( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 010558 นายอทิธ ิหอยสงัข ์ 0 1,000156 0.00

รวม 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00 1,000.00

800.002 010571 นายเรงิฤทธ ิหรคีนอง 0 800148 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

3,850.003 026349 3/12ฉอ      นายอนุพงศ ์พนัธพ์านิช 0.00 0.00 180.122,869.880 800137 29,220.18 0.00 3,050.00

รวม 800 0.00 2,869.88 0.00 180.12 3,850.000.00 3,850.00

รวมหน่วย:อบต.เนินทราย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 180.122,869.882,600 5,650.000.00 5,650.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.แหลมกลดั( )

**ชาํระขนัตาํ

9,879.571 003060 39/120สม      น.ส.รสรนิ วงศค์าํปัน 21,980.29 9,264.04 3,020.885,329.127,000 1,00083 490,053.94 0.00 39,594.33

รวม 8,000 21,980.29 5,329.12 9,264.04 3,020.88 47,594.330.00 9,879.57

2,000.002 034965 น.ส.ณภทัร คล่องสบืขา่ว 0 2,000131 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

3,200.003 055538 15/119สม      นางสุกญัญา ภกัดศีรี 0.00 0.00 1,133.821,266.180 80082 183,931.45 0.00 2,400.00

รวม 800 0.00 1,266.18 0.00 1,133.82 3,200.000.00 3,200.00

800.004 064246 นางวราพรณ์ ชลาลยั 0 80028 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.แหลมกลดั    ราย เป็นทงัสิน 21,980.29 9,264.04 4,154.706,595.3011,600 53,594.330.00 15,879.57

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.คลองใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 010572 นายสถาพร กรมเมอืง 15,000 1,00030 0.00

รวม 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.000.00 1,000.00

1,000.002 010574 น.ส.สุภคัจริา ศรจีนัทร ์ 0 1,00069 0.00

รวม 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00 1,000.00

7,950.003 020147 10/120สค      น.ส.วนิดา โพธชิยั 0.00 0.00 3,304.393,545.610 1,10089 536,045.66 0.00 6,850.00

รวม 1,100 0.00 3,545.61 0.00 3,304.39 7,950.000.00 7,950.00

800.004 063686 น.ส.พุทรา อาํไพ 0 80034 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.คลองใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 3,304.393,545.6118,900 25,750.000.00 10,750.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.คลองใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

6,000.001 030434 22/80สม      นายฬุวฒัน์ กจิวริตัน์ 0.00 0.00 1,174.162,825.840 2,000109 190,475.20 0.00 4,000.00

5,250.008/12ฉอ      0.00 0.00 155.775,094.23 25,269.85 0.00 5,250.00

รวม 2,000 0.00 7,920.07 0.00 1,329.93 11,250.000.00 11,250.00

รวมหน่วย:ทต.คลองใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,329.937,920.072,000 11,250.000.00 11,250.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.เขาสมิง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 041911 21/120สม      *นายกรกต อตัตลิากุล 0.00 0.00 1,819.803,530.200 0 295,212.75 0.00 5,350.00

รวม 0 0.00 3,530.20 0.00 1,819.80 5,350.000.00 0.00

5,850.002 065178 7/12ฉอ      น.ส.ปิยะวรรณ เอยีมวลิยั 0.00 0.00 160.224,189.780 1,50015 25,990.86 0.00 4,350.00

รวม 1,500 0.00 4,189.78 0.00 160.22 5,850.000.00 5,850.00

1,100.003 065383 นางแสงดาว หวา่นพชื 0 1,10014 0.00

รวม 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.000.00 1,100.00

รวมหน่วย:อบต.เขาสมิง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,980.027,719.982,600 12,300.000.00 6,950.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.เขาสมิง( )

**ชาํระขนัตาํ

5,550.001 042774 29/120สม      นายสมชาย ใหญ่ยอด 0.00 0.00 2,047.282,702.720 800119 332,114.55 0.00 4,750.00

รวม 800 0.00 2,702.72 0.00 2,047.28 5,550.000.00 5,550.00

รวมหน่วย:ทต.เขาสมิง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,047.282,702.72800 5,550.000.00 5,550.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.แสนตุ้ง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 014479 25/83สม      *นางศริวิรรณ พวงกนั 97.60 108,890.51 1,297.60-97.600 0 210,500.00 0.00 110,188.11

รวม 0 97.60 -97.60 108,890.51 1,297.60 110,188.110.00 0.00

0.002 014480 48/84สม      *น.ส.นุชรตัน์ การเจรญิด ี 151.85 92,770.72 1,351.85-151.850 0 219,300.73 0.00 94,122.57

รวม 0 151.85 -151.85 92,770.72 1,351.85 94,122.570.00 0.00

0.003 014482 2/96สค      *นายมุนินท ์ศริสิาคร 0.00 143,293.62 1,966.288,033.720 0 318,973.52 0.00 153,293.62

รวม 0 0.00 8,033.72 143,293.62 1,966.28 153,293.620.00 0.00

0.004 014483 25/83สม      *นางศรณัยา ชยัสุข 297.23 125,193.12 1,597.23-297.230 0 259,106.76 0.00 126,790.35

รวม 0 297.23 -297.23 125,193.12 1,597.23 126,790.350.00 0.00

0.005 014484 50/84สม      *นางอรทยั แชม่ทะเพรยีว 86.42 157,539.83 2,086.42-86.420 0 338,464.37 0.00 159,626.25

รวม 0 86.42 -86.42 157,539.83 2,086.42 159,626.250.00 0.00

0.006 014486 60/72สม      *นางเนาวรตัน์ ปราศราคนิ 0.00 0.00 156.00844.000 0 25,306.90 0.00 1,000.00

รวม 0 0.00 844.00 0.00 156.00 1,000.000.00 0.00

9,350.007 014487 52/120สม      นายภริายุ พทิกัษน์ิระพนัธ ์ 0.00 0.00 2,722.245,627.760 1,000148 441,608.13 0.00 8,350.00

รวม 1,000 0.00 5,627.76 0.00 2,722.24 9,350.000.00 9,350.00

0.008 030431 0/41สม      *นายณัฐพนธ ์ลนีาวามงคล 0.00 4,944.77 1,655.230.000 0 268,515.66 0.00 6,600.00

รวม 0 0.00 0.00 4,944.77 1,655.23 6,600.000.00 0.00

0.009 040455 14/120สม      *จ.อ.นัฐพงษ ์คดิยาว 0.00 0.00 2,741.703,208.300 0 444,765.26 0.00 5,950.00

รวม 0 0.00 3,208.30 0.00 2,741.70 5,950.000.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.แสนตุ้ง    ราย เป็นทงัสิน 633.10 632,632.57 15,574.5517,080.681,000 666,920.900.00 9,350.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ท่าโสม( )

**ชาํระขนัตาํ

8,260.711 014489 27/96สม      นางรตันา พานสนิ 4,350.00 0.00 589.506,360.5012,250 1,00015 95,630.63 0.00 11,300.00

รวม 13,250 4,350.00 6,360.50 0.00 589.50 24,550.000.00 8,260.71

รวมหน่วย:อบต.ท่าโสม    ราย เป็นทงัสิน 4,350.00 0.00 589.506,360.5013,250 24,550.000.00 8,260.71

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ประณีต( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 019287 20/96สม      *นายอนุรกัษ์ รตันาคะ 0.00 0.00 117.474,082.530 0 19,056.79 0.00 4,200.00

รวม 0 0.00 4,082.53 0.00 117.47 4,200.000.00 0.00

1,000.002 034969 นายยุทธนา นววงศส์กุล 0 1,000104 0.00

รวม 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.ประณีต    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 117.474,082.531,000 5,200.000.00 1,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.เทพนิมิต( )

**ชาํระขนัตาํ

800.001 008486 นายประสทิธชิยั นุตติระกูลวงศ์ 0 800151 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

17,350.002 008489 32/84สม      นายประดษิฐ สมิะทองธรรม 0.00 0.00 4,247.8011,102.200 2,000150 689,088.36 0.00 15,350.00

5,250.002/12ฉอ      0.00 0.00 340.844,909.16 55,292.47 0.00 5,250.00

รวม 2,000 0.00 16,011.36 0.00 4,588.64 22,600.000.00 22,600.00

รวมหน่วย:อบต.เทพนิมิต    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 4,588.6416,011.362,800 23,400.000.00 23,400.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ทุ่งนนทรี( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 030428 น.ส.ณัฎฐ์กฤตา อาชวีะ 0 500137 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.ทุ่งนนทรี    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.00500 500.000.00 500.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ช้างทูน( )

**ชาํระขนัตาํ

6,200.001 009420 38/72สม      น.ส.จรรยา เสน่หา 0.00 0.00 528.594,671.410 1,000108 85,749.81 0.00 5,200.00

รวม 1,000 0.00 4,671.41 0.00 528.59 6,200.000.00 6,200.00

500.002 034976 น.ส.ลกัขณา เงาะเศษ 1,500 500123 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 500.00

0.003 034977 38/72สม      *นางสุวฒันา โวหาร 0.00 19,271.33 300.02799.980 0 48,670.22 0.00 20,371.33

รวม 0 0.00 799.98 19,271.33 300.02 20,371.330.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.ช้างทูน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 19,271.33 828.615,471.393,000 28,571.330.00 6,700.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.ด่านชุมพล( )

**ชาํระขนัตาํ

5,550.001 034979 12/100สม      พนัจา่เอกวรีะ มตีาล 0.00 0.00 1,683.712,366.290 1,500116 273,135.18 0.00 4,050.00

รวม 1,500 0.00 2,366.29 0.00 1,683.71 5,550.000.00 5,550.00

7,750.002 034981 71/100สม      นายนุกูล รตันพทิกัษ์ 0.00 0.00 834.825,915.180 1,000130 135,426.92 0.00 6,750.00

รวม 1,000 0.00 5,915.18 0.00 834.82 7,750.000.00 7,750.00

9,350.003 040454 53/120สม      น.ส.เรอืนใจ เกโส 0.00 0.00 2,806.615,543.390 1,000126 455,294.40 0.00 8,350.00

รวม 1,000 0.00 5,543.39 0.00 2,806.61 9,350.000.00 9,350.00

รวมหน่วย:อบต.ด่านชุมพล    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 5,325.1413,824.863,500 22,650.000.00 22,650.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.นนทรีย(์ )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 009421 น.ส.อารยีา แกว้เกตุ 0 2,000157 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

1,500.002 019289 นายโชคชยั เมอืงขวา 0 1,500148 0.00

รวม 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.000.00 1,500.00

750.003 019290 น.ส.เนตรนภา หว้งนํา 0 750148 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

500.004 019298 นายโสรจัจ ์สงัขท์อง 0 500144 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.นนทรีย ์   ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.004,750 4,750.000.00 4,750.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.แหลมงอบ( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 034989 น.ส.วริาศณิี ถาวรศาสตร์ 0 75072 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

500.002 039319 น.ส.กวนิภคั สลกัเพชร 0 500129 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

2,350.003 055727 66/118สม      นางปราณี สุขุมพนิิจ 0.00 0.00 232.201,017.800 1,10073 37,668.57 0.00 1,250.00

รวม 1,100 0.00 1,017.80 0.00 232.20 2,350.000.00 2,350.00

1,800.004 061158 30/119สม      นายนเรศ พอ่กวา้ง 0.00 0.00 490.95709.050 60052 79,643.33 0.00 1,200.00

รวม 600 0.00 709.05 0.00 490.95 1,800.000.00 1,800.00

รวมหน่วย:อบต.แหลมงอบ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 723.151,726.852,950 5,400.000.00 5,400.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.นําเชียว( )

**ชาํระขนัตาํ

1,500.001 065719 น.ส.เพญ็นภา สสีด 0 1,5007 0.00

รวม 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.000.00 1,500.00

รวมหน่วย:ทต.นําเชียว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,500 1,500.000.00 1,500.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.แหลมงอบ( )

**ชาํระขนัตาํ

3,550.001 055443 15/118สม      นายสมพงศ ์สพนั ู 0.00 0.00 961.001,089.000 1,50076 155,894.83 0.00 2,050.00

รวม 1,500 0.00 1,089.00 0.00 961.00 3,550.000.00 3,550.00

รวมหน่วย:ทต.แหลมงอบ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 961.001,089.001,500 3,550.000.00 3,550.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั



Object: gos_kep_month_keeping(1,411 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.บางปิด( )

**ชาํระขนัตาํ

5,400.001 010560 4/6ฉฉ      น.ส.วนิดา วริญัโท 0.00 0.00 77.184,222.820 1,100151 12,520.13 0.00 4,300.00

3,600.0030/119สม      0.00 0.00 1,512.402,087.60 245,344.59 0.00 3,600.00

รวม 1,100 0.00 6,310.42 0.00 1,589.58 9,000.000.00 9,000.00

8,550.002 014892 31/120สม      นางมลฤด ีศรคุีณ 0.00 0.00 2,509.263,440.740 2,60071 407,057.64 0.00 5,950.00

รวม 2,600 0.00 3,440.74 0.00 2,509.26 8,550.000.00 8,550.00

2,000.003 032298 น.ส.ชุตมิา เขตภบิาล 0 2,000135 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

3,400.004 032309 30/120สม      น.ส.วรรณศริ ิวงัมะนาว 0.00 0.00 597.221,302.780 1,500134 96,883.11 0.00 1,900.00

รวม 1,500 0.00 1,302.78 0.00 597.22 3,400.000.00 3,400.00

รวมหน่วย:อบต.บางปิด    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 4,696.0611,053.947,200 22,950.000.00 22,950.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.คลองใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

2,800.001 010563 21/36สห      นายสมตัถ์ มาลา 0.00 0.00 184.611,815.390 800156 29,947.16 0.00 2,000.00

รวม 800 0.00 1,815.39 0.00 184.61 2,800.000.00 2,800.00

รวมหน่วย:อบต.คลองใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 184.611,815.39800 2,800.000.00 2,800.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)

1. E-mail dlasaving@hotmail.com  . ส่ง Fax.  ทีเบอร ์ - และ  . ติดต่อเจ้าหน้าทีประจาํจงัหวดั
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : อบต.เกาะหมาก( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 019303 นางมยุร ีสุวรรณรตัน์ 0 2,000143 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 2,000.00

รวมหน่วย:อบต.เกาะหมาก    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.002,000 2,000.000.00 2,000.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน
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  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน มิถนุายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ตราด หน่วยงาน : ทต.เกาะช้าง( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 030435 นายเมท ีแสงศกัดดิา 750 750126 0.00

รวม 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.000.00 750.00

1,500.002 065553 นายนิพฒัน์  เนียมแตง 1,500 1,5002 0.00

รวม 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.000.00 1,500.00

รวมหน่วย:ทต.เกาะช้าง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.004,500 4,500.000.00 2,250.00

. * หมายถงึ ยอดเงนิทสีมาชกิคา้งชาํระสะสมทงัหมด/สมาชกิทเีรยีกเกบ็ปกติ

. ** หมายถงึ ยอดชาํระขนัตาํกรณีไมส่ามารถหกัเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิไดต้ามยอดคา้งชาํระจรงิ สามารถหกัตามยอดขนัตาํได้  หรือหกัมากกว่ายอดเรียกเกบ็ขนัตาํมากย่็อมทาํได้

. หากสมาชกิชาํระขนัตาํไมถ่อืวา่เป็นการชาํระเงนิเตม็จาํนวนเนอืงจากสมาชกิอาจคา้งชาํระสะสมเกนิ  งวด ทาํใหเ้งนิทคีา้งเกนิ  งวด มผีลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ.  ขอ้  สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์

. ชอ่งทางการสง่รายละเอยีดการโอนเงนิ

.หากขาดการชาํระคา่หุน้รายเดอืน  งวดตดิต่อกนั หรอื ขาดชาํระรวม  งวด/การคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนไีมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยี ตดิต่อกนัเป็นเวลา  เดอืน สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ

 กรณีสมาชิกค้างชาํระ

 หมายเหตุ

2.  การชาํระเงินประจาํเดือนให้ชาํระได้ไม่เกินวนัที  ของเดือนถดัไป หากชาํระหลงัจากวนัดงักล่าวถอืวา่ทา่นคา้งชาํระ

3.  ลาํดบัการหกัชาํระเงิน ประจาํเดอืน/ชาํระยอดขนัตาํ คอื .ดอกเบยีเงนิกูฉุ้กเฉิน .ดอกเบยีเงนิกูส้ามญั .เงนิตน้ฉุกเฉิน .เงนิตน้สามญั .หุน้รายเดอืน

 ข้อ  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ อยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี

ข้อบงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม

  ค้างส่งงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนั  เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านันถึงสามคราวสาํหรบัเงินกู้รายนันๆ(4)
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