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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.บา้นกล้วย( )

**ชาํระขนัตาํ

600.001 065032 น.ส.อมรรตัน์ สมตวั 0.00 0.000 60021 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:ทต.บ้านกล้วย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.00600 600.000.00 600.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.ท่าชยั( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 045407 น.ส.รชัฏา เกดิละออ 0.00 0.000 50054 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.ท่าชยั    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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.เขาท่าพระ( )

**ชาํระขนัตาํ

9,450.001 002761 44/120สม      นายสบืสกุล กาว ี 0.00 0.00 3,111.675,238.330 1,100156 504,782.45 0.00 8,350.00

รวม 1,100 0.00 5,238.33 0.00 3,111.67 9,450.000.00 9,450.00

2,600.002 002762 นายมานพ เชอืเนียม 0.00 0.000 2,600161 0.00

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

0.003 027139 12/120สม      *นางธญัวรตัน์ คุม้ปรางค ์ 0.00 407.52 3,626.084,723.920 0 588,231.27 0.00 8,757.52

รวม 0 0.00 4,723.92 407.52 3,626.08 8,757.520.00 0.00

0.004 044649 22/120สม      *น.ส.ทพิวรรณ์ พละทรพัย ์ 0.00 22,373.33 2,301.522,948.480 0 373,357.34 0.00 27,623.33

รวม 0 0.00 2,948.48 22,373.33 2,301.52 27,623.330.00 0.00

3,300.005 056558 52/119สม      น.ส.ศุภาวด ีกรมทอง 0.00 0.00 598.481,201.520 1,50078 97,086.05 0.00 1,800.00

รวม 1,500 0.00 1,201.52 0.00 598.48 3,300.000.00 3,300.00

รวมหน่วย:อบต.เขาท่าพระ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 22,780.85 9,637.7514,112.255,200 51,730.850.00 15,350.00

. * 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



Object: gos_kep_month_keeping(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.หาดท่าเสา( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 043557 นายเอกรนิทร์ มสีตัยธ์รรม 0.00 0.000 500122 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

800.002 048017 น.ส.อุมาพร พรหมศรี 0.00 0.000 80090 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:ทต.หาดท่าเสา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,300 1,300.000.00 1,300.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ธรรมามูล( )

**ชาํระขนัตาํ

5,900.001 014900 36/63สห      นายอารมย ์เธยีรถาวร 0.00 0.00 415.163,484.840 2,000145 67,348.10 0.00 3,900.00

รวม 2,000 0.00 3,484.84 0.00 415.16 5,900.000.00 5,900.00

รวมหน่วย:ทต.ธรรมามูล    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 415.163,484.842,000 5,900.000.00 5,900.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.นางลือ( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 012364 6/119สค      *นางวงพลอย ทองมนั 0.00 47,351.46 2,593.902,656.100 0 420,788.62 0.00 52,601.46

รวม 0 0.00 2,656.10 47,351.46 2,593.90 52,601.460.00 0.00

1,000.002 042197 น.ส.เอ ใจแสน 0.00 0.000 1,000101 0.00

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

2,000.003 056498 นายทวศีกัด ิสงล่า 0.00 0.000 2,00079 0.00

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

1,000.004 056499 นางประทุม เกษมวฒันา 0.00 0.000 1,00079 0.00

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

1,000.005 060903 น.ส.พชัรนิทร ์ทรพัยพ์ว่ง 0.00 0.0023,000 1,00018 0.00

รวม 24,000 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.000.00 1,000.00

600.006 063887 นางธริาพร เสรมิสุขต่อ 0.00 0.000 60023 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

600.007 066360 น.ส.ฐติริตัน์ เกตุนวม 0.00 0.000 6002 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:ทต.นางลือ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 47,351.46 2,593.902,656.1029,200 81,801.460.00 6,200.00

. * 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



Object: gos_kep_month_keeping(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.หนองมะโมง( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 012362 11/96สม      *นายคณิศร แอแป 0.00 82,711.54 2,099.187,900.820 0 340,533.96 0.00 92,711.54

รวม 0 0.00 7,900.82 82,711.54 2,099.18 92,711.540.00 0.00

0.002 027140 50/96สม      *นางอรณิชชา บุญม ี 0.00 6,711.90 784.699,215.310 0 127,294.34 0.00 16,711.90

รวม 0 0.00 9,215.31 6,711.90 784.69 16,711.900.00 0.00

5,850.003 027141 49/120สม      นางเกษร สุขปุระการ 0.00 0.00 1,637.113,112.890 1,100134 265,576.15 0.00 4,750.00

รวม 1,100 0.00 3,112.89 0.00 1,637.11 5,850.000.00 5,850.00

รวมหน่วย:ทต.หนองมะโมง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 89,423.44 4,520.9820,229.021,100 115,273.440.00 5,850.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.คุ้งสาํเภา( )

**ชาํระขนัตาํ

1,500.001 010908 นางนฤภร ภญิโญ 0.00 0.000 1,500152 0.00

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

1,000.002 044304 นางเบญจา รกัษ์วงศ ์ 0.00 0.000 1,000118 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.คุ้งสาํเภา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.002,500 2,500.000.00 2,500.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.หางนําสาคร( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 050663 นายธานินทร ์บุญเกตุ 0.00 0.000 50088 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.002 053223 น.ส.ศริกิาญจน์ เชตใจ 0.00 0.000 50074 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:ทต.หางนําสาคร    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
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.มโนรมย(์ )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 037925 นายนราดล อนิทรเ์ชงิ 0.00 0.000 2,000133 0.00

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

2,000.002 040975 นางญาณวรรธน์ ปานนิล 0.00 0.000 2,000129 0.00

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

1,100.003 053608 น.ส.สายชล คงสมใจ 0.00 0.000 1,10092 0.00

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

5,400.004 053886 17/108สม      น.ส.ปณิชา ลามพดั 0.00 0.00 1,981.332,618.670 80090 321,416.50 0.00 4,600.00

รวม 800 0.00 2,618.67 0.00 1,981.33 5,400.000.00 5,400.00

800.005 053887 นายเจษฎา เปียมเพช็ร์ 0.00 0.000 80090 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:ทต.มโนรมย ์   ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,981.332,618.676,700 11,300.000.00 11,300.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ศิลาดาน( )

**ชาํระขนัตาํ

4,600.001 027135 56/119สม      น.ส.พมิพว์ลญัช ์จนัทร์มา 0.00 0.00 1,158.872,441.130 1,000130 187,994.84 0.00 3,600.00

รวม 1,000 0.00 2,441.13 0.00 1,158.87 4,600.000.00 4,600.00

7,400.002 045372 54/108สม      นายวชิยั บวัลําพอง 0.00 0.00 952.165,447.840 1,00071 154,461.23 0.00 6,400.00

รวม 1,000 0.00 5,447.84 0.00 952.16 7,400.000.00 7,400.00

รวมหน่วย:ทต.ศิลาดาน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,111.037,888.972,000 12,000.000.00 12,000.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.ท่าฉนวน( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 014469 นางจรีวฒัน์ เทพสุวรรณ์ 0.00 0.000 750136 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

1,000.002 045401 นางละออ เรอืงเถาะ 0.00 0.000 1,00093 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.ท่าฉนวน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,750 1,750.000.00 1,750.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.ไร่พฒันา( )

**ชาํระขนัตาํ

8,450.001 028321 78/84สม      น.ส.อาภรณ์ จนัทรเ์มอืงไทย 0.00 0.00 65.527,634.480 750142 10,628.65 0.00 7,700.00

รวม 750 0.00 7,634.48 0.00 65.52 8,450.000.00 8,450.00

6,805.482 031743 1/12ฉอ      น.ส.ทศันียา แกว้มว่ง 0.00 0.00 349.325,011.640 1,50098 40,000.00 0.00 5,305.48

รวม 1,500 0.00 5,011.64 0.00 349.32 6,805.480.00 6,805.48

3,750.003 065329 3/12ฉอ      นางกาญจนา ไมต้ะเภา 0.00 0.00 185.702,964.300 60017 30,125.14 0.00 3,150.00

รวม 600 0.00 2,964.30 0.00 185.70 3,750.000.00 3,750.00

1,100.004 065330 นางยุพา โพธอุิลยั 0.00 0.000 1,10017 0.00

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

5,450.005 065331 5/12ฉอ      น.ส.ชลธชิา บุญชว่ย 0.00 0.00 207.544,142.460 1,10017 33,667.80 0.00 4,350.00

รวม 1,100 0.00 4,142.46 0.00 207.54 5,450.000.00 5,450.00

600.006 065332 นางเกอืกูล ลอยเลยีง 0.00 0.000 60017 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

1,100.007 800790 น.ส.สุรยี ์วรพจน์นานนท์ 0.00 0.000 1,10039 0.00

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

500.008 800990 น.ส.ศศวิมิล ทพิรตัน์ 0.00 0.000 50017 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

600.009 800991 น.ส.อรวรรณ ลอยเลยีง 0.00 0.000 60017 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:อบต.ไร่พฒันา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 808.0819,752.887,850 28,355.480.00 28,355.48

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.อู่ตะเภา( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 030312 2/120สม      *นางชญาชชั บุญประดษิฐ์ 0.00 72,174.77 4,693.264,456.740 0 761,351.37 0.00 81,324.77

รวม 0 0.00 4,456.74 72,174.77 4,693.26 81,324.770.00 0.00

600.002 064158 นางนพวรรณ เอยีมผล 0.00 0.000 60022 0.00

รวม 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.000.00 600.00

รวมหน่วย:อบต.อู่ตะเภา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 72,174.77 4,693.264,456.74600 81,924.770.00 600.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.วดัสิงห์( )

**ชาํระขนัตาํ

10,872.761 019827 8/96สม      น.ส.มาลยั แสงกระจา่ง 61,238.95 37,876.54 2,438.345,661.6612,000 75076 395,552.19 0.00 107,215.49

รวม 12,750 61,238.95 5,661.66 37,876.54 2,438.34 119,965.490.00 10,872.76

รวมหน่วย:ทต.วดัสิงห์    ราย เป็นทงัสิน 61,238.95 37,876.54 2,438.345,661.6612,750 119,965.490.00 10,872.76

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.มะขามเฒ่า( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 025935 น.ส.จณิณพตั นิลฉํา 0.00 0.000 500137 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.มะขามเฒ่า    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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.หนองน้อย( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 002753 น.ส.สุชานร ีเกษสาคร 0.00 0.000 1,000161 0.00

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

0.002 010917 11/111สม      *นางสุภาวด ีพนัธส์ระค ู 0.00 20,202.13 960.231,039.770 0 155,769.98 0.00 22,202.13

รวม 0 0.00 1,039.77 20,202.13 960.23 22,202.130.00 0.00

2,000.003 045405 นายสราวุธ ทบัทวี 0.00 0.000 2,00096 0.00

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

1,000.004 045408 น.ส.พชัร ีกรมิเขยีว 0.00 0.000 1,00088 0.00

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

750.005 046460 น.ส.ประมณฑร์ชัย ์ภูพงษพ์านิช 0.00 0.000 75058 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

รวมหน่วย:ทต.หนองน้อย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 20,202.13 960.231,039.774,750 26,952.130.00 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.หนองบวั( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 043565 น.ส.สมหมาย เสรมิสุขต่อ 0.00 0.000 75081 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

รวมหน่วย:อบต.หนองบวั    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.00750 750.000.00 750.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.หนองขุ่น( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 028325 12/96สค      *นายอาํนาจ โลเลศิ 0.00 0.00 389.979,610.030 0 63,261.88 0.00 10,000.00

รวม 0 0.00 9,610.03 0.00 389.97 10,000.000.00 0.00

1,000.002 043566 น.ส.วลิาวลัย ์โหค้ลงั 0.00 0.000 1,000120 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.หนองขุ่น    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 389.979,610.031,000 11,000.000.00 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.บ่อแร่( )

**ชาํระขนัตาํ

5,932.641 037926 23/119สม      น.ส.กุลฉัตร ไทยขาํ 14,949.42 2,347.90 1,650.313,449.696,500 50079 267,717.46 0.00 22,397.32

รวม 7,000 14,949.42 3,449.69 2,347.90 1,650.31 29,397.320.00 5,932.64

1,000.002 040976 น.ส.อนงคป์ระภา หนิทองคาํ 0.00 0.000 1,000128 0.00

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

1,000.003 043564 นายสมชาต ิวงศแ์ปง 0.00 0.001,000 1,00084 0.00

รวม 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.บ่อแร่    ราย เป็นทงัสิน 14,949.42 2,347.90 1,650.313,449.6910,000 32,397.320.00 7,932.64

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.วงัหมนั( )

**ชาํระขนัตาํ

8,450.021 028335 5/120สม      น.ส.พฒัน์นร ีสุขทตั 61,704.24 46,097.92 2,834.323,115.6824,310 1,10097 459,790.23 0.00 113,752.16

รวม 25,410 61,704.24 3,115.68 46,097.92 2,834.32 139,162.160.00 8,450.02

รวมหน่วย:อบต.วงัหมนั    ราย เป็นทงัสิน 61,704.24 46,097.92 2,834.323,115.6825,410 139,162.160.00 8,450.02

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทน.เจ้าพระยา( )

**ชาํระขนัตาํ

6,959.061 052216 31/120สม      น.ส.เปรมใจ มากพงษ์ 525.31 0.00 2,116.363,833.648,300 1,00068 343,320.79 0.00 6,475.31

รวม 9,300 525.31 3,833.64 0.00 2,116.36 15,775.310.00 6,959.06

รวมหน่วย:ทน.เจ้าพระยา    ราย เป็นทงัสิน 525.31 0.00 2,116.363,833.649,300 15,775.310.00 6,959.06

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ตลุก( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 031744 นายมติร แสนสาํราญ 0.00 0.000 2,000138 0.00

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

6,400.002 045700 57/84สม      นายสุรนิทร ์รกัษว์งศ ์ 0.00 0.00 858.944,541.060 1,000113 139,338.88 0.00 5,400.00

รวม 1,000 0.00 4,541.06 0.00 858.94 6,400.000.00 6,400.00

1,000.003 048941 จ.ส.อ.ชยัวฒัน์ โพธวิงั 0.00 0.000 1,000109 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.ตลุก    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 858.944,541.064,000 9,400.000.00 9,400.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.เขาแก้ว( )

**ชาํระขนัตาํ

4,100.001 056713 47/119สม      น.ส.วาร ีอว่มทอง 0.00 0.00 1,264.872,335.130 50077 205,190.04 0.00 3,600.00

รวม 500 0.00 2,335.13 0.00 1,264.87 4,100.000.00 4,100.00

2,000.002 062407 นายวทิลูย ์แป้นขาํ 0.00 0.000 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 066307 นางนันธรีา กล่อมวงษ์ 0.00 0.000 1,5003 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.เขาแก้ว    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 1,264.872,335.134,000 7,600.000.00 7,600.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.โพนางดาํออก( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 022469 นายธนวฒัน์ อนิทรมณเฑยีร 0.00 0.000 50089 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.002 028347 นายยศพนัธ ์มสีุข 0.00 0.000 500137 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:ทต.โพนางดาํออก    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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.บางหลวง( )

**ชาํระขนัตาํ

4,950.001 011744 8/12ฉอ      น.ส.ภสัสพ์ชิชา ทพันิธสิกุล 0.00 0.00 258.334,091.670 60073 41,907.19 0.00 4,350.00

3,600.0042/119สม      0.00 0.00 1,286.362,313.64 208,676.19 0.00 3,600.00

รวม 600 0.00 6,405.31 0.00 1,544.69 8,550.000.00 8,550.00

6,100.002 021055 62/120สม      น.ส.ฐาปนี บุญธรรม 0.00 0.00 1,576.713,773.290 750149 255,777.54 0.00 5,350.00

5,255.309/12ฉอ      0.00 0.00 331.434,929.17 52,046.39 0.00 5,255.30

รวม 750 0.00 8,702.46 0.00 1,908.14 11,355.300.00 11,355.30

6,341.183 040434 55/120สม      น.ส.ณัฐกานต์ ครุธาโรจน์ 18,117.56 6,932.44 1,690.843,659.162,500 500120 274,292.25 0.00 30,400.00

รวม 3,000 18,117.56 3,659.16 6,932.44 1,690.84 33,400.000.00 6,341.18

5,450.004 040435 6/12ฉอ      น.ส.สุลาวลัย ์ชะเอม 0.00 0.00 180.824,169.180 1,100110 20,000.00 0.00 4,350.00

รวม 1,100 0.00 4,169.18 0.00 180.82 5,450.000.00 5,450.00

4,600.005 040436 60/119สม      ส.ต.ท.สนัน สริบํิาเพญ็ทาน 0.00 0.00 1,055.962,544.040 1,000122 171,299.78 0.00 3,600.00

รวม 1,000 0.00 2,544.04 0.00 1,055.96 4,600.000.00 4,600.00

800.006 063812 น.ส.สุกญัญา จนัสุด 0.00 0.000 80035 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:ทต.บางหลวง    ราย เป็นทงัสิน 18,117.56 6,932.44 6,380.4525,480.157,250 64,155.300.00 37,096.48

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.หาดอาษา( )

**ชาํระขนัตาํ

15,500.001 027132 13/120สม      นายพพิฒัน์ ชยักจิธนาภรณ์ 0.00 0.00 4,422.615,077.390 6,000142 717,444.90 0.00 9,500.00

รวม 6,000 0.00 5,077.39 0.00 4,422.61 15,500.000.00 15,500.00

รวมหน่วย:ทต.หาดอาษา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 4,422.615,077.396,000 15,500.000.00 15,500.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.เจ้าพระยา( )

**ชาํระขนัตาํ

3,800.001 042236 57/119สม      น.ส.ธญัญ์พศิา เชยีงเงนิ 0.00 0.00 932.122,067.880 800122 151,210.12 0.00 3,000.00

รวม 800 0.00 2,067.88 0.00 932.12 3,800.000.00 3,800.00

รวมหน่วย:ทต.เจ้าพระยา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 932.122,067.88800 3,800.000.00 3,800.00

. * 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



Object: gos_kep_month_keeping(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.สรรคบุรี( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 021213 น.ส.จรยิาพร ผลจุลพนัธุ์ 0.00 0.002,000 1,00085 0.00

รวม 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.000.00 1,000.00

รวมหน่วย:อบต.สรรคบุรี    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.003,000 3,000.000.00 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.เทียงแท้( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 053549 41/119สม      *น.ส.ณิชชา เทยีนงาม 0.00 810.19 784.061,965.940 0 127,191.17 0.00 3,560.19

รวม 0 0.00 1,965.94 810.19 784.06 3,560.190.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.เทียงแท้    ราย เป็นทงัสิน 0.00 810.19 784.061,965.940 3,560.190.00 0.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.ห้วยกรด( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 031737 น.ส.ชลธชิา สุขโก 0.00 0.000 500134 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.002 056895 นายวุฒชิยั ใจเกยีง 0.00 0.000 50073 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:อบต.ห้วยกรด    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
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ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.บางขดุ( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 012505 23/96สม      *น.ส.จรพีร ขอ้งพนู 0.00 3,428.50 723.313,476.690 0 117,336.82 0.00 7,628.50

รวม 0 0.00 3,476.69 3,428.50 723.31 7,628.500.00 0.00

รวมหน่วย:ทต.บางขดุ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 3,428.50 723.313,476.690 7,628.500.00 0.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ดอนกาํ( )

**ชาํระขนัตาํ

2,600.001 033690 นางปัทมา นิลยอ้ย 0.00 0.000 2,600132 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.ดอนกาํ    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.002,600 2,600.000.00 2,600.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ห้วยกรดพฒันา( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 026362 16/95สม      *นางรชัวรรณ คุม้ศร ี 0.00 14,461.43 1,956.243,393.760 0 317,345.90 0.00 19,811.43

รวม 0 0.00 3,393.76 14,461.43 1,956.24 19,811.430.00 0.00

500.002 034795 นางพชัรา บวัเพชร 0.00 0.000 500125 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

รวมหน่วย:ทต.ห้วยกรดพฒันา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 14,461.43 1,956.243,393.76500 20,311.430.00 500.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.สรรคบุรี( )

**ชาํระขนัตาํ

8,465.691 001072 10/96สม      นางพชัรนิทร ์รอดยอ้ย 79,454.48 53,024.09 1,939.223,660.7812,030 50081 314,584.44 0.00 138,078.57

รวม 12,530 79,454.48 3,660.78 53,024.09 1,939.22 150,608.570.00 8,465.69

รวมหน่วย:ทต.สรรคบุรี    ราย เป็นทงัสิน 79,454.48 53,024.09 1,939.223,660.7812,530 150,608.570.00 8,465.69

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.หนัคา( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 002756 15/120สม      *น.ส.กรรณิกา เทศน์ธรรม 0.00 13,035.16 1,221.132,378.870 0 198,093.71 0.00 16,635.16

รวม 0 0.00 2,378.87 13,035.16 1,221.13 16,635.160.00 0.00

750.002 002760 นายอาํนวย คงทรพัย ์ 0.00 0.000 75085 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

0.003 012507 6/120สม      *นายรฐัรพ ีต่อกจิเดชาพงศา 0.00 139,437.30 6,025.465,874.540 0 977,462.71 0.00 151,337.30

รวม 0 0.00 5,874.54 139,437.30 6,025.46 151,337.300.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.หนัคา    ราย เป็นทงัสิน 0.00 152,472.46 7,246.598,253.41750 168,722.460.00 750.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.หนองแซง( )

**ชาํระขนัตาํ

5,500.001 027136 65/107สม      ส.อ.ทรงศกัด ิศรไชย 0.00 0.00 958.173,541.830 1,000143 155,437.18 0.00 4,500.00

รวม 1,000 0.00 3,541.83 0.00 958.17 5,500.000.00 5,500.00

500.002 029894 น.ส.เกดิศริ ิกุมวาปี 0.00 0.000 500138 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.003 035998 นายรุง่นิรนัดร ์เมฆเขยีว 0.00 0.000 50096 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

800.004 066351 นายบวร เหมอืนสุม่ 0.00 0.000 8002 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.หนองแซง    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 958.173,541.832,800 7,300.000.00 7,300.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ห้วยงู( )

**ชาํระขนัตาํ

2,000.001 016138 นายศริชิยั โยธกิาร ์ 0.00 0.000 2,000153 0.00

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

500.002 027138 นางรุง่นภา สบืศร ี 0.00 0.000 500135 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

3,300.003 057025 วา่ทรี.ต.สมศกัด ิชอ่ออ่น 0.00 0.000 3,30073 0.00

รวม 3,300 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.000.00 3,300.00

รวมหน่วย:ทต.ห้วยงู    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.005,800 5,800.000.00 5,800.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.วงัไก่เถือน( )

**ชาํระขนัตาํ

1,100.001 055594 นางวนิดา สุขคุม้ 0.00 0.000 1,10082 0.00

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

รวมหน่วย:อบต.วงัไก่เถือน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,100 1,100.000.00 1,100.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.เด่นใหญ่( )

**ชาํระขนัตาํ

500.001 037928 นายฐากูร นุ่มดี 0.00 0.0012,000 50091 0.00

รวม 12,500 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.000.00 500.00

0.002 037929 2/120สค      *น.ส.จริภทัร กนัอาํ 0.00 53,480.18 2,543.372,456.630 0 412,591.41 0.00 58,480.18

รวม 0 0.00 2,456.63 53,480.18 2,543.37 58,480.180.00 0.00

0.003 038604 11/96สค      *นางดุษฎ ีวริชัวงศ์ 0.00 11,519.68 1,722.523,677.480 0 279,430.68 0.00 16,919.68

รวม 0 0.00 3,677.48 11,519.68 1,722.52 16,919.680.00 0.00

รวมหน่วย:อบต.เด่นใหญ่    ราย เป็นทงัสิน 0.00 64,999.86 4,265.896,134.1112,500 87,899.860.00 500.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.โพธิพิทกัษ์( )

**ชาํระขนัตาํ

0.001 037927 46/83สม      *นายปิยะ สอนทองคาํ 0.00 118,411.62 1,558.578,441.430 0 252,835.14 0.00 128,411.62

รวม 0 0.00 8,441.43 118,411.62 1,558.57 128,411.620.00 0.00

รวมหน่วย:ทต.โพธิพิทกัษ์    ราย เป็นทงัสิน 0.00 118,411.62 1,558.578,441.430 128,411.620.00 0.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.สะพานหิน( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 008544 นายณฤธร อนิทวงศ ์ 0.00 0.000 1,000156 0.00

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

1,000.002 021274 นางวรารตัน์ แสงรศัม ี 0.00 0.000 1,000150 0.00

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

9,000.003 021294 37/120สค      นายสามารถ โพธฤิทธ ิ 0.00 0.00 2,849.415,150.590 1,000110 462,236.87 0.00 8,000.00

รวม 1,000 0.00 5,150.59 0.00 2,849.41 9,000.000.00 9,000.00

2,600.004 043077 นางปิตพิร สมีาทา 0.00 0.000 2,60086 0.00

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

2,600.005 047462 น.ส.สุมณา สุวรรณไพลดั 0.00 0.000 2,60078 0.00

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

1,100.006 057227 น.ส.มยุร ีสรอ้ยระยา้แกว้ 0.00 0.000 1,10076 0.00

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

1,100.007 059531 นายนฤชา รม่เยน็ 0.00 0.000 1,10065 0.00

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

800.008 066432 นายมนตร ีสกุลฮูฮา 0.00 0.000 8001 0.00

รวม 800 0.00 0.00 0.00 0.00 800.000.00 800.00

รวมหน่วย:อบต.สะพานหิน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,849.415,150.5911,200 19,200.000.00 19,200.00

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.กดุจอก( )

**ชาํระขนัตาํ

1,000.001 021633 นายกรกวรรษ เทพจนิดา 0.00 0.000 1,000148 0.00

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

8,650.002 021634 13/120สม      น.ส.ณิชาภทัร สงวนวงษ์ 0.00 0.00 3,416.293,733.710 1,500148 554,198.17 0.00 7,150.00

รวม 1,500 0.00 3,733.71 0.00 3,416.29 8,650.000.00 8,650.00

7,492.823 021635 26/120สม      นางสาล ีนาคขาว 66,984.27 19,413.47 1,873.083,576.9211,500 500104 303,854.77 0.00 91,847.74

รวม 12,000 66,984.27 3,576.92 19,413.47 1,873.08 103,847.740.00 7,492.82

7,350.004 024053 74/120สม      นายกติธนพงษ ์โพธเิหมอืน 0.00 0.00 1,230.794,619.210 1,500129 199,661.60 0.00 5,850.00

รวม 1,500 0.00 4,619.21 0.00 1,230.79 7,350.000.00 7,350.00

รวมหน่วย:อบต.กดุจอก    ราย เป็นทงัสิน 66,984.27 19,413.47 6,520.1611,929.8416,000 120,847.740.00 24,492.82

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.บา้นเชียน( )

**ชาํระขนัตาํ

1,100.001 066297 น.ส.วภิวานี รอดหริญั 0.00 0.000 1,1003 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.บ้านเชียน    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 0.000.001,100 1,100.000.00 1,100.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.วงัตะเคียน( )

**ชาํระขนัตาํ

7,000.001 064440 น.ส.บุศบง พลูเทยีน 0.00 0.000 7,00029 0.00

รวม 7,000 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.000.00 7,000.00

รวมหน่วย:ทต.วงัตะเคียน    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



Object: gos_kep_month_keeping(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.กะบกเตีย( )

**ชาํระขนัตาํ

750.001 021058 นางยุพด ีการภกัด ี 0.00 0.000 750135 0.00

รวม 750 0.00 0.00 0.00 0.00 750.000.00 750.00

500.002 027145 นายสมหวงั พากเพยีร 0.00 0.000 500142 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

7,150.003 064019 4/6ฉฉ      นายกติจาณุพงศ ์ขนัวงศ์ 0.00 0.00 93.185,056.820 2,00034 15,115.73 0.00 5,150.00

รวม 2,000 0.00 5,056.82 0.00 93.18 7,150.000.00 7,150.00

รวมหน่วย:อบต.กะบกเตีย    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 93.185,056.823,250 8,400.000.00 8,400.00

. * 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(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : อบต.สขุเดือนห้า( )

**ชาํระขนัตาํ

9,274.431 030343 51/120สม      นางรุง่นภา ศรโีมรา 8,197.89 0.64 2,401.735,948.272,250 750126 389,614.22 0.00 16,548.53

รวม 3,000 8,197.89 5,948.27 0.64 2,401.73 19,548.530.00 9,274.43

5,800.002 030344 13/119สค      นางวรยิา ศรวีชิยั 0.00 0.00 2,249.262,450.740 1,100123 364,880.41 0.00 4,700.00

รวม 1,100 0.00 2,450.74 0.00 2,249.26 5,800.000.00 5,800.00

500.003 030347 น.ส.แหมม่ มะนาวหวาน 0.00 0.000 500140 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

500.004 030348 นายชยัสทิธ ิวริชัวงศ ์ 0.00 0.000 500139 0.00

รวม 500 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.00 500.00

6,450.005 030349 51/120สม      นางพรชนก การภกัด ี 0.00 0.00 1,888.414,061.590 500124 306,341.65 0.00 5,950.00

รวม 500 0.00 4,061.59 0.00 1,888.41 6,450.000.00 6,450.00

รวมหน่วย:อบต.สขุเดือนห้า    ราย เป็นทงัสิน 8,197.89 0.64 6,539.4012,460.605,600 32,798.530.00 22,524.43

. * 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 กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.เนินขาม( )

**ชาํระขนัตาํ

6,950.001 008543 35/120สม      นางฉัฐมา ปินแกว้ 0.00 0.00 2,181.113,768.890 1,00069 353,825.07 0.00 5,950.00

รวม 1,000 0.00 3,768.89 0.00 2,181.11 6,950.000.00 6,950.00

1,000.002 045409 น.ส.ปราณี ศรวีงษร์าช 0.00 0.000 1,000112 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.เนินขาม    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 2,181.113,768.892,000 7,950.000.00 7,950.00

. * 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



Object: gos_kep_month_keeping(1,596 ms)ReportID: KEP005/135

ดอกเบยีงวดนี เงนิตน้คงเหลอืรหสัสมาชกิลําดบั งวดที เงนิตน้คา้งชาํระ เงนิตน้งวดนี ดอกเบยีคา้งชาํระเลขสญัญาหุน้รายเดอืนหุน้คา้งงวดทีชอื  - นามสกุล **ชาํระเตม็จาํนวนประกนั

สาขาทพีมิพ:์

ผูท้พีมิพ:์

เวลาทพีมิพ:์ / / , : :

หน้าท ี: /

รายงาน ใบเรียกเกบ็เงินประจาํเดือน กนัยายน ปี  ประเภทการชาํระ:หกัฎีกา

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกดั

จงัหวดั : ชยันาท หน่วยงาน : ทต.ชยันาท( )

**ชาํระขนัตาํ

13,900.001 011741 61/120สม      น.ส.อมราลกัษณ์ โพธอิรุณ 0.00 0.00 3,603.668,296.340 2,000153 584,594.02 0.00 11,900.00

รวม 2,000 0.00 8,296.34 0.00 3,603.66 13,900.000.00 13,900.00

10,500.002 011743 57/120สม      น.ส.ลคัณา ภู่รตัน์ 0.00 0.00 3,074.916,425.090 1,000157 498,818.42 0.00 9,500.00

รวม 1,000 0.00 6,425.09 0.00 3,074.91 10,500.000.00 10,500.00

1,500.003 051556 น.ส.ดวงใจ น้อยศกัดิ 0.00 0.000 1,50057 0.00

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

1,100.004 061606 นางน้องนุช ภกัดรีกัษ์ 0.00 0.000 1,10053 0.00

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

1,000.005 061607 นายนพปฎล วา้มุข 0.00 0.000 1,00050 0.00

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

3,500.006 062540 5/53สม      นางดลพร พนัธใ์จธรรม 0.00 0.00 679.842,020.160 80042 110,285.28 0.00 2,700.00

รวม 800 0.00 2,020.16 0.00 679.84 3,500.000.00 3,500.00

1,500.007 064046 น.ส.ยุพา มนัปาน 0.00 0.000 1,50032 0.00

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

รวมหน่วย:ทต.ชยันาท    ราย เป็นทงัสิน 0.00 0.00 7,358.4116,741.598,900 33,000.000.00 33,000.00

. * 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


